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NEPREMIČNINSKO LETO 2013

Ponudba večja,
cene nižje

Nepremičninski trg v letu 2014 ni doživel kakih večjih pretresov z izjemo nedavno sprejetega
nepremičninskega davka. Kot leta poprej ga je zaznamovala gospodarska kriza, ki je prispevala
k slabši prodaji nepremičnin in skorajda popolnemu zatišju v gradbeništvu. Toda nepremičninski
strokovnjaki, sogovorniki v številnih naših člankih to leto, se držijo načela Upanje umre zadnje
in z optimizmom zrejo v prihodnost. Po vsakem dežju namreč posije sonce in to bo slej ko
prej moralo obsijati tudi nepremičninski trg v naši državi.
Kaj je prineslo in odneslo nepremičninsko leto 2013, smo povprašali naše sogovornike, in tudi
o obetih v letu, ki prihajajo. Vsi
so si bili edini, da se poslavljajo
od še enega izredno težkega
leta, ki je nepremičninsko panogo še dodatno obremenilo z
nepremičninskim davkom, da
pa verjamejo, da bodo s trdim
delom in vztrajnostjo, predvsem
pa optimizmom, ki ga naši družbi
zelo manjka, preživeli tudi novo
leto, ki že trka na njihova vrata z
novimi izzivi.
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NELOJALNA KONKURENCA
IN PROBLEMATIČNE STRANKE
Leto 2013 je že peto leto po
nastanku svetovne krize, zato
vsaj pri nas ne govorimo več o
krizi, temveč o poslovanju v novo
nastalih okoliščinah, ki smo se
jim v teh letih prilagodili, saj nas
drugače enostavno več ne bi
bilo, je prepričan Jožef Murko iz
podjetja Dodoma. "Celo leto sem
odgovarjal na vprašanje, kako pa
kaj nepremičnine, z zelo kratkim
odgovorom - nepremično. Na
samem prodajnem področju smo

bili namreč priča nadaljnjemu
ohlajanju tega segmenta trga,
saj konec koncev niti ni bilo
možno pričakovati kaj drugega
ob vsesplošnem negativnem
razpoloženju v naši družbi, ob
obstoječi politiki bank do te branže in vedno večji brezposelnosti.
Povečuje se ponudba nepremičnin, tu in tam se tudi kaj proda.
Mi smo z rezultati zadovoljni. Pri
ocenjevanju premoženja ugotavljamo dobro rast prihodkov, kar
je tudi posledica kriznih razmer.
Pri upravljanju nepremičnin se

soočamo z nadaljnjim padcem
poslovne kulture tako na strani
ponudnikov, vedno več je nelojalne konkurence, kot tudi na
strani uporabnikov, vedno več je
problematičnih strank." Poslovno
leto bodo zaključili v okviru pričakovanj, pravi Murko. "Res pa je,
da je poslovanje v naši panogi iz
dneva v dan bolj naporno in vsak
mesec znova čestitam sam sebi in
svoji ekipi za uspešno preživetje."
To leto si bo zapomnil predvsem
po davku na nepremičnine, "ki je
razkril vso dvoličnost naše politike
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inpokazalnamarsikateroanomalijonatemtrguinvdružbi".
ČRNOGLEDE NAPOVEDI
VPLIVALE NA STRANKE
Letošnjenepremičninskoletobi
ocenilkotzeloturbulentnoinprestrašeno,razmišljaJure Dobošič
iznepremičninskedružbeInsa.
"Začetekletajebilzaznamovans
slabiminapovedmigledenepremičninskegatrgavSloveniji,to
pajevplivalonarazmišljanjein
odločanjepotencialnihstrank.
Bankekotglavniizvorfinanciranja
prometaznepremičninamiso
reševalesvojenotranjespore,
pogojizanajemsredstevfinanciranjasosezaostrilidoskrajnosti.
Prvemesecesostrankeboljtipale
inčakale,kakosebogospodarska
inpolitičnasituacijavSloveniji
razpletla.Kakorhitrosejetozgodilo,sosespremenilitudibančni
pogoji,posledicategajebilvečji
interesstrankinnazadnjepovečanoštevilorealiziranihtransferov.
Zadnjemeseceiztekajočegase
letabiocenilzauravnotežene,
pačprimernečasu,vkaterem
delujemo.Številorealiziranih
transferovboponašistatistiki
zeloprimerljivozletom2012,kar
ocenjujemkotuspešnogledena
vsečrnogledenapovedi."
NAJTEŽJE LETO DOSLEJ
Letošnjeletojebilozelonepredvidljivoinenoizmedtežjih,odkar
sejeuradnopričelarecesijaleta
2008,priznava Mojca Žižek Sauli
izpodjetjaAtriumnepremičnine.
"Kljubtemu,dajeSlovenijaše
zmerajglobokovkriziinnapovedizagospodarskerazmere
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nisoobetavne,smovnašem
podjetjuimeliprecejzanimivo
leto."Poudari,dasobilenepremičninskeaktivnostivtemletu
odrazsocialnestiskeljudi,zaradi
česarsejepovečalaponudba
nepremičninnatrgu,kisozaradi
željepohitriprodajidosegaletudi
nižjerealiziranevrednosti."Po
podatkihstatističnegauradaso
secenestanovanjinhišvcelotni
Slovenijivpovprečjuzvišale,medtemkonepremičninskiposredniki
natrgu(vsajvSVdeluSlovenije)
beležimopadanjecen.Opaznejša
jetudimanšaprodajastanovanj
inhiš."Medodmevnejšedogodke
uvrstišesprejemnepremičninskegadavkainneelastičnostbank
prifinanciranjunakupanepremičnin.
PRODAJALI PO VIŠJIH
CENAH, KUPOVALI PO NIŽJIH
TudiMelita Petelinizagencije
Internepremičnineingradbenega
podjetjaPetelinpravi,dajebilo
leto2013zanepremičninske
agencijeininvestitorjevnovogradnjevrazmerjupreteklihlet
slabšekotvpreteklemletu,saj
sosenovenepremičnineslabšeprodajalekotpreteklaleta.
"Povpraševanjeponovihnepremičninahjebilovečjemeseca
maja,vsajkarsetičeogledovin
zanimanja,medtemkojerealizacijabilabistvenonižjakotpretekla
leta."PosledicotegaPetelinova
viditudivtem,dasokupcinovih
nepremičninželelisvojestare
nepremičnineprodatidražjekot
segibljejocenenatrguinkupiti
novecenejekotsegibljejocene
natrgu."
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LEVO Zaradi hude krize v gradbeništvu je veliko zgradb nedokončanih
in le vprašanje je, ali bodo te v letu 2014 dokončane in na razpolago
kupcem, ki si želijo novogradenj. DESNO Obdavčitev nepremičnin je
v letošnjem letu povzročila veliko negodovanja med Slovenci, precej jih
je nezadovoljstvo s sprejetjem novega nepremičninskega davka izrazilo
s protesti.

PREŽIVELI BODO
NAJBOLJ PRILAGODLJIVI
Česmopreživeliminulihpetlet,
bomotudiprihodnjihpetlet,je
optimističenJožefMurko."Vemo
pažedanes,daneboenostavno
indabodovsajvnašibranžipreživelilenajboljprilagodljivi.Ob
temupam,dasebodorazmere
vnašidružbikončnozačelespreminjatinaboljeindabodona
površjeprišleosnovnevrednote,
kiosmislijotakoposameznikakot
tudidružbo.Resničnoželimsebi
invsemvam,dabikončnolahko
živeliinposlovalivnormalnem,
korektneminzdravemokolju,kjer
veljatadanabesedainpoštenje
inkjersobarabe,'paraziti'in
kriminalcinezaželeni.Veselime,
dasemvletu2013zaznal,dasi
vsevečljudidrznejavnopovedati
svojemnenjeorazmerahvnaši
družbiinpodatitudirešitve,kar
menavdajazupanjem,daboslej
koprejnastalakritičnamasaljudi,
kisezavedajo,dajerešitevsamo
vuspešnemintrdemdelu.Žal
okolinasševednoprevladujejo
ljudje,kipoznajosamo'pravice'.
Odsamihpravicnasbo'hudič
vzel'."
OBUDITI NEPREMIČNINSKI
TRG Z OPTIMIZMOM
PričakovanjeinupanjeJureta
Dobošičazaleto2014stastabilizacijainumiritevnepremičninskegatrga."Želim,dabibili
rezultati,kijihželimodoseči,
odvisnipredvsemodnašega
kakovostnegadelainčimmanj
odvsehdrugihnegativnih
dejavnikov.Zelotežkojenamreč
ljudemponujativizijonjihovega

prihodnjegabivanjaaliposlovanja,čeževosnovipristopijodo
nasobremenjeniznegativnimi
informacijamionepremičninskemtrgu.Ljudjenamrečšezdalečnisoimunizavsenegativizme,
kikrožijopomedijih.Upam,da
sebodovsajdelnoprebudilitudi
potencialniinvestitorji,kibiv
prihodnostipripomogliksveži
ponudbinepremičnin,vsajkar
senašegaseverovzhodnegadela
Slovenijetiče."
PRIČAKOVANJA SO REALNA
MojcaŽižekSauliopričakovanjih
vprihajajočemletu:"Sorealna,
nimamodrznihnapovedi.Želimo
si,dabivnovemposlovnemletu
uspeliobdržatiživahneaktivnosti
izjesenskegaobdobja.Ciljnašega
podjetjajeobdržatistrokovnost
inkakovoststoritevterobdržati
slovesljudemprijaznegapodjetja.
Vsekakorsiželimo,danepremičninskikrčpočasipopustiindatrg
nepremičninpočasioživi,posledičnopajezatopotrebnatudi
oživitevkreditiranjaprebivalstva
ingospodarstva."
MelitaPetelinmeni,dabodov
novemletukupcidalivečjipoudareknakupunovihnizkoenergijskih
inpasivnihhiš."Mojaželjapaje,
dabovsakkupecnašelinkupil
nepremičnino,kijoišče."

SANJA VEROVNIK

15

