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VPRAŠANJE
Smo 3 članska družina in iščemo
najugodnejše stanovanje. Kje in kaj
priporočate? Kakšne so trenutno
cene za m2?
Zdenka O. iz Maribora
ODGOVOR
Za tričlanske družine iščemo precej
različne nepremičnine, to pomeni od
dvoinpolsobnega stanovanja in vse do
samostojnih novih hiš. Večina družin
pa se odloča za trosobna stanovanja.
Najugodnejše je vsekakor stanovanje v
okolici mesta. Problem pri krajih v okolici Maribora je, da je ponudba zelo skopa in da optimalna stanovanja gredo
precej hitro v promet, seveda v kolikor
imajo realno ceno. Drug problem pri
odločitvi za nakup stanovanja v okolici Maribora je kasnejši povečan strošek
vsakodnevnih prevozov in izgube časa,
če pa upoštevamo trenutne cene goriv,
ki še rastejo, pa zna postati sicer cenejši
nakup hitro manj ugoden. Še posebej je to izrazito pri mlajših družinah,
ko imajo otroci še obšolske dejavnosti. Iz navedenih razlogov je pomembno, da najprej dobro premislite, kakšne
so vaše vsakodnevne obveznosti in aktivnosti ter življenjski stil, nato glede na
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to premislite, katere lokacije so za vas optimalne in katere še sprejemljive. Po ugotovljenem je najbolje, da se posvetujete še s kompetentnim nepremičninskim
posrednikom, ki vam bo znal svetovati na kateri lokaciji je realno najti za vas
optimalno stanovanje. Tukaj je seveda
običajno še cenovni okvir, ki si ga ponavadi družine že vnaprej zastavijo.
V Mariboru je povprečna cena stanovanja nekje okrog 1100 EUR za m2, v okolici
je nekoliko nižja za ca. 10 – 15 %, seveda
pa cena variira navzgor ali navzdol glede
na stanje, v katerem je stanovanje.
Najbolj priporočljiv je torej sledeč postopek nakupa:
1. Temeljit premislek glede potreb družine
po prostoru in lokaciji.
2. Posvet z nepremičninskim posrednikom, kaj vam glede na to lahko priporoči,
s tem dobite vpogled v približen znesek ki
ga boste potrebovali za nakup,
3. Informativen razgovor na banki, da
se seznanite, koliko bi kreditiranje za
stanovanje obremenilo vaš družinski
proračun.
4. Ko imate potrditev banke je le še naloga na vas in vašem nepremičninskem
posredniku, da poiščete najoptimalnejše
stanovanje.
5. Ko ga najdete, s pomočjo posrednika ali pa tudi sami izpogajajte čim
ugodnejšo ceno, kot pogajalec boste v
bistveni prednosti, če se zavedate, da vas
banka s financiranjem podpira in lahko na ta način prihranite lep znesek. Pogajanja pa vsekakor izvedite dobro pripravljeni, da boste dobro argumentirali
znižanje cene.
6. Preden sklenete kakršenkoli dogovor
in vplačate varščino oz. aro, dobro preverite pravno stanje nepremičnine. Kot kupec ste danes definitivno v zelo dobrem
položaju, ponudba je zelo pestra, prodajalci pa se v večini zavedajo resnosti gospodarske situacije.
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»le tako vem, kAj jEM!«

"Skupnostni urbani eko vrt Mariborčanom ne predstavlja le prostora za obdelavo ekološko pridelane zelenjave in sadja, temveč tudi
prostor za medsebojno druženje in pomoč."

Če ste se pred kratkim sprehajali ob Pekrskem potoku, ste zagotovo opazili lično urejene vrtičke z leseno ograjo, ki jih skrbno in po ekoloških metodah obdelujejo nekateri Mariborčani.
PIŠE:

Ste se morda tudi vi ustavili na drevoredu in si privoščili kakšen
sadež starih sort sadnega drevja?
Skupnostni urbani ekovrt, ki ga lahko mimoidoči sprehajalci že od junija občudujejo v Borovi vasi, je
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prvi primer celostne ureditve organiziranega vrtičkarstva v Sloveniji, sploh pa prvi primer projekta,
ki se je osredotočil izključno na certificirano ekološko pridelavo. Koncept idejno združuje tako samozadostno ekološko pridelavo zelenjave
in sadja kot druženje in sodelovanje vrtičkarjev najrazličnejših generacij in kultur.
Kar 115 ljudi, ki so se povezali v
društvo Urbani ekovrt in obiskali več
kot 20 strokovnih izobraževanj in
predavanj o certificirani ekološki pridelavi, na omenjeni površini obdeluje 83 vrtičkov. »Letos nama sploh
ni bilo treba kupovati zelenjave v trgovini. Na vrtu z ženo pridelujeva
bučke, buče, melancane, jagode, kumarice, čili, čebulo, česen, korenček,
paradižnik, radič, grah in še kaj,« je
povedal Ljubomir Markov, vrtičkar
in eden od obdelovalcev na urbanem ekovrtu.
Vrtički in pripadajoče tipsko urejene
lope ter nasadi drevja so bili zasnovani v programskem sklopu Evropske
prestolnice kulture (EPK), imenovanem Urbane brazde. Mestna občina
Maribor je prej zarasli travnik med
Radvanjem in Borovo vasjo predala v
uporabo društvu Urbani ekovrt, ki ga
sestavljajo zainteresirani vrtičkarji in
ki zdaj samostojno skrbi za območje.
»Poleg svojega vrta moramo vsi
vrtičkarji skrbeti tudi za skupne
površine, na primer skupno sadno
drevje in grmičevje, kositi travo in podobno. Za to delo se dogovorimo,
kdo bo kaj počel,« razlaga Markov in
poudarja, da se prav tukaj odraža delovanje skupnosti. »Seveda nekateri naredijo več in drugi manj, saj smo
si ljudje različni. Glede na to, kako se
med seboj razlikujemo, skupnost kar
dobro deluje.«

Posebnost mariborskega skupnostnega ekovrta so dvignjene gredice, namenjene invalidom, gredi-

ca semenske knjižnice (pod okriljem
društva Varuhi semen), katere cilji so
varovanje, hranjenje in obnavljanje semen, celostna zasaditev avtohtonega sadja, otroška igrala in nov,
edinstven skupnostni objekt, ki je v
prejšnjem mesecu dobil svojo pravo podobo. Namenjen je organizaciji
izobraževanj, predavanj in dogodkov,
prvotno pa predvsem vsakodnevnemu klepetanju, druženju in medsebojni pomoči med vrtičkarji. Poleg
tega je zasnovan tako, da ekološke
pridelovalce ščiti pred soncem in
dežjem. Ker je, tako kot tudi vsi preostali objekti na skupnostnem ekovrtu,
zgrajen iz izključno naravnih materialov in se ponaša tudi z vgrajenimi
sončnimi celicami, je večnamenski
objekt popolnoma energetsko samozadosten. Arhitekt Sani Okretič
je gradnjo zasnoval tako, da se z
odprtjem pomičnih sten prostor spremeni v prostoren paviljon, skozi katerega se razpira pogled na Pohorje
in Pekrsko gorco. In kako so vrtičkarji
sprejeli nov skupnostni prostor? »Prav
prijeten je, prejšnji teden smo imeli tam piknik, ki je imel kljub slabemu
vremenu neki poseben čar!« je povedal vrtičkar na skupnostnem ekovrtu.
Skupnostni urbani vrt se ponaša s
skupinskim potrdilom o ekološkem
vrtnarjenju, kar nadzoruje Inštitut za
kontrolo in certificiranje Univerze v
Mariboru. To pomeni, da vsa pridelava na vrtu poteka brez herbicidov,
pesticidov in umetnih gnojil. Prav to
je eden izmed razlogov, zaradi katerih se bo projekt skupnostnega urbanega ekovrta zagotovo razširil tudi
na druga območja po Mariboru in
navsezadnje drugod po Sloveniji. V
času gospodarske negotovosti je samozadostnost prehrane ena izmed
največjih prednosti, nakup ekoloških
pridelkov pa razkošje, ki si ga lahko
privoščijo le redki.
In glavni razlog, zakaj se sploh
odločiti za ekološko pridelavo? Odgovor lahko najdemo v besedah
enega od vrtičkarjev: »Ker tako vem,
kaj jem.«

