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RAZMERE NA NEPREMIČNINSKEM TRGU

Vse manj novogradenj,
povprašuje se po
manjših stanovanjih
Kakšno je zdajšnje stanje nepremičnin v Sloveniji? Nepremičninski strokovnjaki pravijo, da zagotovo
slabše, kot je bilo v zlatih nepremičninskih časih, torej pred petimi leti. Nepremičnine se slabše
prodajajo, kljub temu da so cene večini občutno padle. Novogradenj skorajda ni več, čeravno je po
njih solidno povpraševanje. Kupec je postal bolj zahteven in tudi veliko bolj preudaren z denarjem.
Povzeto v enem stavku - ponudba je večja od povpraševanja.
Jure Dobošič iz nepremičninske
družbe Realiteta nepremičnine
ugotavlja, da je, glede na kupno
moč strank in na drugi strani
ponudbo nepremičnin, zagotovo
največ povpraševanja po manjših
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rabljenih nepremičninah, bodisi
za prodajo bodisi za najem.
"Nekoliko se je povečalo povpraševanje po najemu eno- ali večstanovanjskih hiš, kar nazorno kaže
na to, da stranke znotraj družine

in več generacij združujejo moči in
denarna sredstva ter tako skušajo
rešiti stanovanjski problem. Tega
pojava je bilo v bližnji preteklosti
zelo malo oziroma ga sploh nismo
zaznavali," opozarja Dobošič.

Mojca Sauli iz nepremičninske
agencije Atrium nepremičnine pa
pojasni, da je ta čas največ povpraševanja po ugodnih dvosobnih, dvoinpolsobnih in trisobnih
stanovanjih.
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KOLIKO ZA STANOVANJE
Kaj to pomeni? "Za rabljeno,
vendar urejeno stanovanje v
bloku so pripravljeni plačati povprečno med 950 in 1100 EUR/m2,
za rabljeno hišo v bližnji okolici
Maribora (gradnja od leta 1990)
pa približno 1000 EUR/m2, vendar je za mnoge zelo pomemben
dejavnik pri nakupu velikost pripadajočega zemljišča. Za starejše
gradnje (1970 do 1980) so pripravljeni odšteti približno 500 do
600 EUR/m2," pojasni Saulijeva.
"Novih stanovanj skorajda ni več,
prodajajo se za največ 1200 do
1300 EUR/m2."
NAJVEČ JE HIŠ
Na vprašanje, katerih nepremičnin je največ na prodaj, Jure
Dobošič odgovarja: "Daleč največja je ponudba na trgu rabljenih
stanovanjskih hiš. Te so bile
grajene v času, ko je bilo bistveno
manj poudarka na izolacijskih
gradbenih materialih, ko so bili
energenti bistveno cenejši in bolj
dostopni ljudem, kot so danes.
Stranke, ki danes pogledujejo
po takšnem tipu nepremičnin,
so zelo dobro seznanjene s stroški obnove take nepremičnine.
Kajti zelo pomemben dejavnik
pri odločitvi nakupa določene
nepremičnine so stroški vzdrževanja, energentov ..." Doda, da
je največ zanimanja za rabljena
majhna stanovanja, novih večjih
stanovanj pa tako skorajda ni več
v ponudbi.
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LEVO Ponudba v slovenskih nepremičninskih agencijah je
danes veliko večja od povpraševanja, primanjkuje le novogradenj.
ZGORAJ Na nepremičninskem trgu je na voljo veliko hiš, tako
samostojnih kot vrstnih, dvojčkov ...

vornice še zmeraj velja, da ponudba presega povpraševanje.
NOVOGRADENJ SKORAJ NI VEČ
Jure Dobošič: "Čeravno nam
statistični podatki o neprodanih
novogradnjah, ki se prikazujejo v
javnosti, kažejo drugačno sliko,
nam trenutni nepremičninski trg
sporoča veliko podhranjenost v
ponudbi novogradenj, predvsem
stanovanj na območju Maribora
in širše okolice. To je seveda
posledica tega, da se je velika
večina že zgrajenih in neprodanih
novogradenj znašla v 'stečaju' ali
kakšnih drugih sodnih postopkih
in tako za širše tržišče niso dostopna. Pomanjkanje se občuti tudi
na trgu neprofitnih stanovanj za
oddajo v najem."
Tudi Saulijeva ugotavlja, da na
trgu ni dovolj novejših stanovanj,
predvsem dvo- in dvoinpolsobnih. "Ponudba slednjih je zelo
izčrpana. Predvsem so prodana
stanovanja, ki so bila na voljo
po ugodnih cenah. Vsi pa vemo,
da se je gradnja novih stanovanj
praktično ustavila oz. je ni. Na
trgu primanjkujejo tudi samostojne novejše hiške po realni tržni

ceni. V zadnjem letu pa primanjkujejo tudi kupci s trdno finančno
konstrukcijo."
VČERAJ LOKACIJA,
DANES CENA
Če bi primerjali prodajo stanovanj
s prodajo izpred petih let, je po
besedah sogovornice najbolj
opazna razlika v tem, da se je

takrat dejansko vse prodalo,
prodaja je bila neprimerljivo boljša. "Današnji kupec je bistveno
bolj preudaren - pozoren je na
kvaliteto gradnje in vgrajenih
materialov, kot so talne obloge,
keramika ... Lokacija je postala še
bolj bistvenega pomena; včasih
je bil med potrošniki zaželen
center mesta, danes je bolj iskan

Mojca Sauli ugotavlja, da je v njihovi ponudbi največ rabljenih stanovanj, ki ne presegajo velikosti
90 m2. "Prav tako je veliko starih
hiš z letnikom gradnje pod 1990.
Nekoliko manj oz. premalo pa je
večjih in novejših stanovanj ter
hiš." Sicer pa po besedah sogokvadrati/451/19. nov. 2012
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miren in zelen okoliš ter varna
soseska."
Prodaja v preteklosti nam je
pokazala, razmišlja Dobošič, da
je imela lokacija nepremičnine
v normalnih tržnih razmerah
bistveno vlogo. "Seveda je bila
pomembna tudi cena, a bila so
obdobja, ko se je vzpostavila
čakalna vrsta strank za določene
tipe nepremičnin na določenih
lokacijah. Danes igrata bistveno
vlogo cena nepremičnine in
dostopnost do sredstev za nakup
nepremičnin."

vzbudi zanimanje strank, to pa
je tolikšno, kot ga pomnimo iz
najboljših časov prodaje. Tudi
zakonodaja na področju nepremičninskega posredovanja se
je v petih letih dopolnila, treba
je spoštovati določene roke in
postopke pri posredovanju v prometu z nepremičninami.
Nekako pa velja, da je rok pri
bolj utečenih postopkih prodaje
nepremičnin približno mesec dni

od končne izbire kupca, pri manj
utečenih postopkih, kjer je treba
upoštevati posamezne roke državnih organov, bank in drugih udeležencev, pa tudi do treh mesecev
od končne odločitve kupca."
Mojca Sauli pa razmišlja takole:
"Če si pred petimi leti prodajal
stanovanje dva meseca, je to
pomenilo, da je cena nepremičnine bistveno previsoka ali da
stanovanje stoji na zelo neugodni

LEVO Kupca danes zanima tudi
kvaliteta gradnje, predvsem
gradbenih materialov. Ni vseeno,
kakšno je stavbno pohištvo v
stanovanju, kakšna so tla ...
SPODAJ Trg novogradenj je
v Mariboru pa tudi drugod po
Sloveniji izčrpan, gradi pa se
skoraj nikjer nič.

lokaciji, kar pomeni, da se je
rabljeno stanovanje za sprejemljivo ceno prodalo v največ enem
mesecu.
Danes pa prodaja stanovanja
z realno tržno ceno traja tri do
štiri mesece. Se pa tudi danes
dogaja, da se nepremičnina, ki
je na iskani lokaciji in ima ugodno ceno, lahko proda v dveh
tednih."
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ČAS PRODAJE SE PODALJŠUJE
Na vprašanje, v kolikšnem času
se danes proda rabljeno stanovanje po sprejemljivi ceni, sogovornik odgovori: "Zanimivost na
trgu nepremičnin je kljub recesiji
in oteženih tržnih razmerah konstantno zanimanje za nepremičnine. To je vidno predvsem, ko
se v ponudbi pojavi nepremičnina, ki predvsem zaradi cene
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