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TRG NEPREMIČNIN DANES IN PRED OSMIMI LETI

Cene stanovanj so se ponekod
celo prepolovile
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Primerjave med zlatimi nepremičninskimi časi v Sloveniji, ko so se
stanovanja prodala, še preden so jih gradbinci pričeli graditi, in stanjem
na trgu nepremičnin danes, ko dejansko vse stoji, niso mogoče. Če so se
tisti, ki so se ukvarjali z gradnjo in s prodajo nepremičnin, še pred osmimi
leti veselili velikih zaslužkov in izjemnega povpraševanja, danes le peščici
uspe životariti v krizi. In nič ne pomaga, da so nepremičninam v Sloveniji
cene močno padle, trg ne živi, kot bi moral.
Slovenski nepremičninski trg
se je v zadnjem desetletju
močno zatresel in tudi spremenil. "Dejansko je doživel hiter
vzpon," pravi Jure Dobošič iz
podjetja Insa nepremičnine.
"Približno dve leti smo bili priča
intenzivni gradnji in prodaji,
nato je sledila splošna svetovna
gospodarska kriza in s tem tudi
strm padec investicij v gradbeništvu, ponudbi novih nepremičnin
in seveda bančnih financiranj. Na
strani direktnega posredovanja
pri prodaji in oddaji nepremičnin
smo vse pretrese doživljali nekoliko z zamikom, zato posledice
blažimo še zdaj."
Jožef Murko iz nepremičninske
družbe Dodoma ugotavlja, da
je slovenski nepremičninski trg
šel skozi praktično vse faze.
"Obdobje rasti od 2004 do
2008 je bilo skoraj pravljično.
Povečevali smo število zaposlenih in obseg poslovanja.
Zmanjševanje števila zaposlenih
je zelo stresno, tudi za delodajalca, da o razočaranjih ne govorim.
Promet z nepremičninami se je
pri nas ustavil čez noč. Probleme
so nam povzročale velike zaloge,
še večje pa neodzivnost oziroma
nepripravljenost bank za dogovor."
Mojca Žižek iz Atrium nepremičnin pojasni, da se je zadnjih desekvadrati/524/ponedeljek, 9. junija 2014

tih letih na nepremičninskem
trgu resnično veliko dogajalo.
"Od rasti cen, pretirane gradnje
nepremičnin, kupovanja na zalogo kot investicije, ko so ljudje za
sebe kupovali večje hiše, kot so
jih potrebovali. V zadnjih petih
letih, ko se je stanje obrnilo v
popolnoma drugo smer, ko se je
zgodil preobrat, pa se nepremičninski posredniki srečujemo s
posli, ko ljudje menjujejo nepremičnine za manjše, prodajajo
tiste, ki jih nujno ne potrebujejo
oz. racionalizirajo imetje."
V MARIBORU CENE NIŽJE DO
30 ODSTOTKOV
Prav gotovo je nepremičninski
trg na kolena spravil padec večjih
gradbenih podjetij. Takrat so
pričele zapirati vrata nekatere
nepremičninske agencije, občuten padec cen so doživele tudi
nepremičnine, novogradnja pa je
skoraj čez noč zamrla. Težko je
natančno izračunati podatke, za
koliko so se od leta 2008 pa vse
do danes pocenile nepremičnine
v Sloveniji, opozori Jožef Murko
in predloži tabelo cen nepremičnin v letih 2008, 2012 in 2013, ki
jo je sestavil na osnovi podatkov,
objavljenih na Gursu (desno
zgoraj).

opozori na raznolikost nepremičninskega trga v Sloveniji.
"Nemogoče je namreč primerjati
trg nepremičnin v Ljubljani in
okolici z Mariborom, predvsem
zaradi velikanskih razlik v ponudbi nepremičnin, koncentraciji
kapitala in delovne sile, ki je
sposobna realizacije transferjev." Temu primerne so razlike v
padcu cen nepremičnin, še pravi
in doda: "Na splošno ocenjujem,
da so v prestolnici cene padle
tudi do 50 odstotkov, v Mariboru
in okolici pa so se znižale za med
20 in 30 odstotki."
Po besedah Igorja Horvata iz
podjetja RE/MAX Slovenija
ugotavlja, da so povprečne cene
stanovanj v Sloveniji dosegle najvišjo točko v drugem četrtletju
leta 2008, in sicer 1929 EUR/
m2, v prvem polletju 2013 pa ta
znaša 1550 EUR/m2. Primerjava
pokaže, da so cene padle za
20 odstotkov, še doda Horvat.
"Povprečne cene stanovanjskih
hiš so bile najvišje v tretjem četrtletju leta 2008, in sicer 164.203
EUR/m2, v prvem polletju 2013
pa zgolj 120 tisočakov. Padec
povprečne cene hiše v Sloveniji

Dobošič ob vprašanju, za koliko
so se pocenile nepremičnine
v zadnjih šestih letih, najprej
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znaša v petih letih 27 odstotkov."
REFORMA NUJNA TUDI ZA TRG
NEPREMIČNIN
Podatki Statističnega urada
Republike Slovenije kažejo, da
je v zadnjih mesecih čutiti oživitvene premike v gradbeništvu. V
marcu je bilo tako izdanih za 35,5
odstotka več gradbenih dovoljenj
za stavbe in načrtovanih za 36,7
odstotka več stanovanj kot v
februarju 2014. Lahko to razumemo kot premik kazalca navzgor?
Jožef Murko verjame v obratno.
"Ko bo Slovenija začela okrevati,
bo tudi trg nepremičnin oživel.
Sedaj žal nimamo veliko ljudi,
ki bi si želeli bivati v Sloveniji in
bi si lahko kupili nepremičnino,
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nasprotno, vedno manj jih je.
Poglejte samo demografske
kazalce, koliko mladih odhaja.
Tudi za trg nepremičnin moramo
čim prej uvesti reformo delovne
zakonodaje in s tem povečati
mobilnost ljudi. Po številu transakcij na tisoč prebivalcev smo
namreč na repu razvitih držav.
Res pa je, da je vsak premik navzgor izjemno pozitiven. Želeti si
jih moramo čim več."
Jure Dobošič poudari, da zanimanje potencialnih strank za nepremičnine nikoli ni povsem zamrlo.
"Ravno nasprotno. Manjša ko
je bila ponudba nepremičnin,
težje ko je bilo pridobiti ustrezno financiranje, bolj so stranke
iskale rešitve in nasvete. Zaradi
totalnega zloma gradbenih pod-

jetij ponudbe novih nepremičnin
praktično ni bilo, prodajali so se
ostanki na trgu, zelo pa sta zaživela trg rabljenih nepremičnin in
zanimanje za najem. Zagotovo
so pozitiven znak večje število
gradbenih del in rahli premiki v
gradbeništvu, vendar se bo ta
pozitivnost pokazala šele v naslednjem letu ali še kasneje."
Po besedah Igorja Horvata je
večanje gradbene aktivnosti vsekakor pozitiven signal za slovenski nepremičninski trg. "Trend
gibanja bo predvsem vplival na
zniževanje gibanja brezposelnosti in povečanje dohodka gospodinjstev, kar bo ob pričakovanem
pozitivnem gibanju stanovanjskih posojil povečalo število
transakcij na nepremičninskem

trgu. Dinamika rasti stanovanjskih posojil je v začetku leta 2014
znašala en odstotek."
Kakršna koli rast je pozitivna,
ocenjuje Mojca Žižek. "Večje število gradbenih del je že za samo
gospodarstvo pozitivno. Z gradnjo večstanovanjskih objektov
in hiš se bo povečala ponudba
na trgu novih nepremičnin.
Trenutno teh primanjkuje, kar se
pozna tudi v naših ponudbah."
SPREMEMBE NA TRGU
Jure Dobošič poudari, da se
stanje na trgu nepremičnin
spreminja. "Trend povpraševanja po nepremičninah se
počasi, a vztrajno povečuje. K
temu pripomorejo konkretne
ponudbe posameznih bank o
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SPODAJ IN DESNO Danes
je trg nasičen z rabljenimi
nepremičninami. Nekateri
stanovanja prodajajo, ker
ne zmorejo zanje plačevati.
Zanimanje tistih, ki bi
nepremičnino radi kupili, pa je
predvsem po novogradnjah, ki jih
trenutno v Sloveniji primanjkuje.

pripravljenosti financiranja. To je
pozitiven znak. Negativen pa še
zmerom izredno slaba ponudba,
predvsem na področju novogradenj, če govorimo o Mariboru z
okolico. Idealno bi bilo, če bi ta
dva kazalnika dosegla ravnotežje,
naše delo bi s tem spet teklo po
ustaljenih tirnicah."
Nepremičninski trg je cikličen in
vsakemu padcu sledi naraščanje,
verjame v svetlo prihodnost Igor
Horvat. "Zato v naslednjem letu
že pričakujemo ob pozitivnem
gibanju stanovanjskih posojil
povečano dinamiko tudi na
nepremičninskem trgu. Danes
imamo v Slovenji še vedno
izraziti trg kupcev, kar pomeni,
da imamo na razpolago veliko

Z nami do varnega nakupa
ali prodaje nepremi~nine
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nepremičnin in izjemne cene. Ker
se tudi cene na trgu nepremičnin
oblikujejo glede na ponudbo in
povpraševanje, se danes na trgu
najdejo priložnosti za dolgoročno
investicijo v nepremičnine. Pri
tem pa je ključnega pomena
imeti ob pravem času tudi pravo
informacijo." Horvat še opozori,
da moramo biti pozorni na razmerje med ceno in najemnino, ki
se je lani, kot pravi, tudi znižalo,
saj so se cene nepremičnin v
povprečju znižale bolj kot najemnine.
Stanje na trgu nepremičnin
se počasi spreminja, razmišlja
Mojca Žižek. "Ljudje se sicer
še vedno bojijo, kaj bo jutri.
Opažamo, da imamo opravka z
dvema vrstama prodajalcev: prvi
potrebujejo denar in se jim s prodajo zelo mudi, zato so ceno pripravljeni znižati, drugi pa čakajo
na pravega kupca. Slednjim se s
prodajo ne mudi in cen ne znižujejo. Povpraševanje je še vedno
večje od ponudbe, predvsem na
trgu novejših nepremičnin.

in financiranja bistveno povečala. Ljudje se vse več obračajo
na nepremičninske družbe prav
zaradi pravne varnosti pri nakupu nepremičnin. Dejstvo je tudi,
da je vedno več nepremičnin zelo
obremenjenih z raznimi krediti
ter bremeni in tukaj je ključno
poznavanje vseh postopkov,
kako postopke voditi, da bo
prodaja varna tako za kupca kot
prodajalca."
Bolj črnogled je še zmeraj Murko.
Trenutno stanje na trgu nepremičnin opiše: "Število ponudnikov
rabljenih nepremičnin raste, povpraševanje upada, število transakcij tudi. Pri novogradnjah je
podobno. Pojavljajo se investitorji, ki ponujajo hišo ali dve, morebiti tri, pa kakšen manjši blok se
zgradi in to je to. Prešli smo na
nizko frekvenco. Zadovoljni moramo biti, da vse ne stoji."

SANJA VEROVNIK

V teh letih se je tudi vloga nepremičninske agencije v času krize in
s tem oteženih pogojev prodaje
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