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NOVOGRADNJE

V Sloveniji sploh še kdo gradi?
Še pred devetimi leti je bil slovenski trg nasičen z novogradnjami. Izbira je bila pestra, cene solidne,
kredita ni bilo težko dobiti, prodaja je cvetela. Danes je položaj povsem drugačen. Novogradenj
skoraj več ni ali jih sploh ni, tudi na oživitev trga nič ne kaže, saj se v državi razen izjemoma ne gradi.
Malha z novogradnjami v Sloveniji
se občutno prazni. Edina izjema sta morebiti le Ljubljana in
Primorska, vedno zanimivi za tuje
kupce nepremičnin. V Ljubljani
trenutno dobro kaže prodaji novih
stanovanj višjega cenovnega
razreda, kjer so cene kvadratnega
metra od 2500 do 3500 evrov.
Zoran Madon, direktor nepremičninske agencije Metropola In,
računa, da bodo kupci premožne
družine in tujci. "Del kupcev bo
tudi tujcev, vzhodnjakov, Rusov,
Ukrajincev, Kazahstancev."
Najmanj rožnate so razmere na
Štajerskem. Jure Dobošič iz podjetja Insa nepremičnine ugotavlja,
da je trg novogradenj v Mariboru
razen na področju vrstnih in
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samostojnih hiš v stanju popolne
stagnacije. "Vsi že izdelani projekti
za gradnjo novih stanovanj so v
mirovanju, čeprav so pripeljani do
faze, ko bi gradbeni stroji že lahko
opravili prvi izkop. Razlog je seveda trenutno prenizka tržna cena
novogradenj na kvadratni meter,
ki je za potencialnega investitorja
še sprejemljiva, ta bi bila v tem
trenutku približno 1250 evrov
na kvadratni meter. Če v stroške
gradnje novih objektov prištejemo še časovno komponento do
prodaje takih nepremičnin in pa
strošek izposoje denarja za gradnjo, investitorji ugotavljajo, da si
s trenutno tržno ceno ne pokrijejo
niti osnovnih stroškov, kaj šele,
da bi razmišljali o potencialnem
zaslužku."

Na vprašanje, koliko novogradenj
v Mariboru je trenutno sploh
še na voljo, Dobošič odgovarja:
"Kot sem omenil, obstaja paleta
novogradenj vrstnih in samostojnih hiš v Mariboru in ožji okolici,
predvsem v domeni manjših individualnih investitorjev. Kar se tiče
stanovanj, govorim o Mariboru,
je sicer še na voljo manjše število
novih stanovanj v objektu ob
Betnavskem gozdu in pa seveda
še neizdelana tretja stolpnica, za
katero pa se še ne ve, kaj se bo z
njo zgodilo."
ZADNJA GRADNJA LETA 2009
V zadnjih letih nepremičninski
trg stagnira in Maribor ni izjema,
razmišlja Mojca Žižek iz podjetja
Atrium nepremičnine. "Zdi se,

da se gospodarska kriza kaže še
posebej v Mariboru, kar pa je
tesno povezano z nepremičninskim trgom. Zadnje gradnje večstanovanjskih objektov so bile v
Mariboru leta 2009. Od takrat do
danes so bile le še zaključitve polzgrajenih objektov, denimo stolpnice pri Betnavskem gozdu, gradilo
pa se ni nič konkretnega. Izjema
je le objekt pod Pohorjem, ki pa
je cenovno višjega ranga in povprečnemu meščanu nedosegljiv."
Sogovornica še dodaja, da so se
v tem obdobju zgradili in prodali
le manjši bloki v okolici Maribora,
v Lenartu in Rogozi. Gradbene
aktivnosti so bile tudi pri enostanovanjskih hišah (dvojček, vrstna
hiša), vendar v bistveno manjšem
obsegu kot pred letom 2009."
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Povpraševanje po novozgrajenih
stanovanjih v Mariboru je veliko, ugotavlja tudi Mojca Žižek.
"Prepričana sem, da bi se po
realnih cenah vsa, ki so še na trgu,
tudi prodala. Lahko bi rekli, da
novogradenj v Mariboru kronično
primanjkuje, povpraševanje po
njih je veliko."

stanovanjskih novogradenj že zdaj
pod pragom lastne proizvodne
cene." Kaj torej storiti? Sogovornik
meni, da bi se morali predvsem
omiliti pogoji za najemanje kreditnih sredstev investitorjev in tudi
pogoji za pridobivanje potrebne
dokumentacije pri gradnji. Še
enkrat, poudari Dobošič, zanimanje za trg novogradenj na področju stanovanj obstaja in je zelo živ,
le ponudba močno "šepa" ali je
sploh ni.
Tudi Zoran Madon pravi, da razmere na nepremičninskem trgu
zdaj niso normalne: "Transakcije
so precej upadle. V Ljubljani se

je lahko v boljših letih prodalo
1500 novih stanovanj na leto, te
številke pa zdaj ne dosega več
Slovenija." Opozarja, da bo v
Sloveniji kmalu začelo primanjkovati stanovanjskih nepremičnin.
"Slovenija bi morala imeti po
statistiki na leto 3000 novih
stanovanj. Če jih ne bo imela,
bomo ponovili napako iz let 1994
in 1995, ko je bilo po 500 ali 600
novogradenj na leto in se je začel
pritisk na cene, ker se je ugotovilo, da primanjkuje stanovanj.
Jasno je, da če imaš za stanovanje
tri kupce, boš ceno zvišal," pojasnjuje Madon.

Nove nepremičnine bi skupaj s
prilagoditvijo bank investitorjem
pripomogle k oživitvi nepremičninskega trga, je prepričana Mojca
Žižek. "Je pa vprašanje, kdo si
oživitve trga sploh želi. Investitorji
iz tujine pri nas ne vidijo priložnosti, saj smo kot država s stopnjo
davkov in samim procesom pri
ureditvi dokumentacije izredno
nezanimivi. Na vidiku ni resnega
izboljšanja gospodarskih in političnih razmer, ki bi lahko ustvarile
okolje, v katerem bi bili ljudje pripravljeni dolgoročno investirati v
gradnjo objektov."
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POVPRAŠEVANJE PO
NOVOGRADNJAH SE ŠE VEČA
Jure Dobošič ocenjuje, da so
kupci, ki jih zanima nakup novogradnje, zelo dobro seznanjeni
s trenutno situacijo na trgu.
"Povpraševanje po novogradnjah
seveda je," zatrjuje sogovornik
in poudari: "Če bi imeli na voljo
dovolj novogradenj, bi se te
zagotovo zelo dobro prodajale.
Tako pa na področju stanovanj
kroži prodaja vedno istih rabljenih
nepremičnin. Lahko bi rekli, da je
zanimanje za novogradnje celo v
velikem porastu."
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LEVO V Ljubljani trenutno "cveti"
prodaja luksuznih nepremičnin.
DESNO Ena od treh stolpnic ob
Betnavskem gozdu v Mariboru
še vedno ni naseljena.
DESNO SPODAJ Gradnja je v
Sloveniji na stranskem tiru in nič
ne kaže, da bi se to spremenilo.

KDO SI ŽELI OŽIVITVE TRGA
Dobošič opozarja, da stanje na
trgu novogradenj ni enako po
vsej Sloveniji. "Vsako mesto je
dejansko tržišče zase. Potencialne
investitorje to postavlja v položaj
oteženega načrtovanja in s tem
sploh do odločitve o kakšnih
novih projektih. Kupci še zmeraj
računajo, da se bo trend padanja
cen nadaljeval tudi v prihodnje,
investitorji pa soglasno ugotavljajo, da je trenutna tržna cena
kvadrati/520/ponedeljek, 28. aprila 2014
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