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Pomanjkanje
Na slovenskem nepremičninskem trgu je precej zanimiva
situacija. Nimamo ničesar, po čemer ljudje in podjetja najbolj
povprašujejo. Prodalo bi se lahko veliko novih stanovanj, a jih
ni. Zalog iz nasedlih projektov ni več, stanovanja, ki bodo zgrajena letos, so že razprodana. Novi gradbeni cikel se je kolikor
toliko zagnal le v Ljubljani, drugod po državi pa naj bi se letos in
prihodnje leto.
Podobno je na trgu poslovnih nepremičnin, kjer sicer prevladujejo najemni posli. Podjetja bi najemala sodobne energetsko
varčne pisarniške prostore, a jih ni. Kar je na voljo, je skoraj v
celoti zasedeno.
Zlasti investitorji iz tujine se zanimajo za nakup celotnih modernih poslovnih stavb, oddanih v najem. Uganili ste že, tudi teh
ni. Stavb, ki bi bile primerne za tovrstne vlagatelje, je peščica,
glavna težava je, da je v večini slovenskih poslovnih objektov del
prostorov prodan – takih stavb se tujci izogibajo v velikem loku.

Branko Žnidaršič,

urednik priloge

Težave imajo tudi logistična podjetja. V Ljubljani je namreč veliko povpraševanje po večjih sodobnih visokoregalnih skladiščnih
površinah. Takšnih na trgu ni, stari objekti, ki jih je sicer več, pa
so nezanimivi.
Nekako se torej ne moremo izogniti občutku, da je trenutno
na trgu stanovanjskih, še zlasti pa poslovnih nepremičnin na
eni strani precej stare šare, na drugi pa primanjkuje sodobnih
nepremičnin, ki jih kupci iščejo. Posledica je seveda rast cen.
Stanovanja so se podražila skokovito in cene naj bi še rasle,
napoveduje se tudi dvig najemnin poslovnih prostorov.
Za prodajalce tržno zanimivih nepremičnin – novih in rabljenih – so torej obeti zelo dobri, za kupce manj, investitorji pa
ugotavljajo, da je spet pravi čas za gradnjo. No, ko bodo nove
nepremičnine zgradili, bodo obrestne mere za posojila že manj
ugodne, kot so danes, naslednja kriza pa bo tudi leto ali dve
bližje, kot je danes.
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Kupci postajajo preuda
Vasilij Krivec

vasilij.krivec@finance.si

V Ljubljani so se kupci umirili

Mirko Klemenčič, direktor ljubljanske
agencije MKA nepremičnine, je povedal,
da povpraševanje v Ljubljani spodbujajo boljše in spodbudne gospodarske
razmere in še vedno precej ugodni
posojilni pogoji. Za povprečno enosobno stanovanje je treba odšteti 110 tisoč
evrov, dvosobno je dražje za 40 tisočakov, trisobno še za dodatnih 30 tisoč
evrov. Gre za matematično povprečje,
dejanska cena stanovanja pa je odvisna
od lokacije, starosti bloka, urejenosti
soseske in infrastrukture, ki življenje v
mestu dejansko naredi mestno. Kljub
podatkom in poročilom o zelo živahnem
trgu Klemenčič opaža, da »so kupci v
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e dobro leto statistika beleži
rast prometa in cen stanovanjskih nepremičnin. Optimističnim napovedim nepremičninskih agentov sledijo visoka pričakovanja
prodajalcev, ki že ponavljajo vzorce iz
najbolj cvetočega obdobja slovenskega
nepremičninskega trga.
Res je, da je gospodarska slika v Sloveniji precej dobra, prihajajo menda še
boljši časi. Res je, da so posojila danes
še precej poceni. Res je, da je ponudba stanovanj glede na povpraševanje
precej skromna. In na koncu je tudi res,
da razen nakupa ljudje nimajo druge
alternative, kot je cenovno ugoden in
dolgoročni najem. Vsa ta dejstva so na
strani prodajalcev.
Pa vendar kupci, ki nepremičnine
potrebujejo za bivanje, ne bodo kupili
vsakega stanovanja po kakršnikoli ceni,
kot je to bilo pred dobrimi desetimi leti
in več. Precej bolj so ozaveščeni in znajo
dobro preračunati, koliko bodo morali
vložiti v obnovo stanovanja, predvsem
pa nočejo več plačevati kvadratnih metrov hodnikov, vež in drugih površin, ki
jih za udobno bivanje ne potrebujejo.
Kljub velikim pričakovanjem se lahko
za spodobno, ne pa pretirano ceno
prodajo le kakovostna stanovanja z racionalnim tlorisom. Zanemarjen blok ali
stolpnica kupca večinoma odvrne že na
vhodnih vratih, sploh če stoji kar nekje.
Pogledali smo, kako v teh mesecih diha
stanovanjski trg v dveh največjih slovenskih mestih in na Obali.

zadnjem obdobju vse bolj zadržani in
se bolj premišljeno odločajo za nakup«.
Na vprašanje, ali so apetiti prodajalcev
preveliki, Klemenčič odgovarja, da
se pač prilagajajo dogajanju oziroma
razmeram na trgu. Vsakdo, kdor začne
prodajati, svojo nepremičnino primerja
s podobnimi nepremičninami na trgu in
postavi primerljivo ceno.

V Mariboru še daleč od leta
2008

Zelo podobno kot za Ljubljano, čeprav
so cene nepremičnin za več kot polovico
nižje, lahko trdimo tudi za Podravje in
Maribor. Število prodanih stanovanj, hiš
in zemljišč se povečuje, vendar cene teh
rasti ne spremljajo. Vasja Crnjakovič,
direktor agencije RE/MAX Avenija, ugotavlja, da so v Mariboru oglaševane cene
nepremičnin od lanskega poletja zrasle
za približno 15 odstotkov. Povprečna
oglaševana cena za kvadratni meter stanovanja je 1.240 evrov. Prodajalci so zaznali nove trende, zato dvigujejo cene,
na drugi strani njihovo samozavest
zvišujeta veliko povpraševanje in omejena ponudba. Kljub temu so dosežene
cene stanovanj na koncu nižje. Kvadratni meter eno-, dvo- in trisobnega stane
okoli 1.150 evrov. Urejenega enosobnega
stanovanja ni mogoče kupiti za manj kot
45 tisoč evrov, dvosobna stanovanja presegajo 60 tisočakov, trisobna pa stanejo
več kot 85 tisoč evrov. Cene so dosegle

vrh leta 2008, ko je kvadratni meter
v povprečju stal 1.350 evrov, leta 2015
pa so pri 1.030 evrih dosegle dno. Od
lanskega do sredine letošnjega aprila so
v Mariboru prodali 955 stanovanj, danes
se jih na spletu oglašuje 200.

V Ljubljani se je gradbeni cikel
že zagnal, v Mariboru se bo
letos

Maribor in okolica bi danes potrebovala
nova stanovanja, saj zaloge iz nasedlih
projektov ni več. Nov gradbeni cikel se
je v Ljubljani že zagnal, drugje po državi, vključno z Mariborom, se pričakuje
letos in prihodnje leto. Po napovedih
sodeč, bo Maribor dobil večje število
stanovanjskih projektov, vendar je pot
od ideje do dejanskega končanja dolga.
»Napovedati, kakšne bodo cene, kakovost gradnje in funkcionalnost bivanja,
bi bilo prenagljeno. Na povpraševanje
po nepremičninah vplivajo ugodne
gospodarske razmere in nizke obrestne mere, ki spodbujajo zadolževanje
prebivalstva za nakup nepremičnin in
individualno gradnjo stanovanjskih hiš,«
je povedal Crnjakovič.
Del povpraševanja se je lani prelil
tudi v investicijske nakupe stanovanj,
saj so nepremičnine še vedno alternativa bolj tveganim naložbam. Letos je
pričakovati upad takšnega povpraševanja, saj so se oglaševane cene stanovanj
dvignile, ponudba stanovanj je vse

arnejši
manjša in tako postajajo za investitorje
manj zanimiva.
Največ po stanovanjih povprašujejo
mladi, ki kupujejo svojo prvo nepremičnino, in starejši, ki prodajajo večjo
stanovanjsko hišo in se selijo v mesto, v
manjše stanovanje.

Veliko hiš na slovenski Obali

Tudi na Obali cene nepremičnin rastejo
več kot leto dni, vendar se evforija
počasi umirja. »Oglaševane cene so spet
previsoke in ne zrcalijo realnih cen, po
katerih se lahko določena nepremičnina
proda,« je povedala Mary Markežič iz
obalne izpostave nepremičninske družbe Dodoma. Kot glavni generator rasti
poudarja preskromno ponudbo stanovanj, saj novozgrajenih enot na trgu ni.
Razpon cen na Obali je zelo velik in sega
od 1.800 do 3.500 evrov na kvadratni
meter, vse pa je odvisno od lokacije in
ohranjenosti stanovanja. »Zanimivo je,
da je zelo hladen trg z obalnimi stanovanjskimi hišami, katerih ponudba je
povsem nasičena,« je še dejala Markežičeva.

Ali je večina kupcev, ki je imela resen
namen kupiti stanovanje, to že storila?
Vasja Crnjakovič, RE/MAX Avenija: »Nakup
stanovanja je življenjski projekt, večina še vedno
kupuje iz potrebe. Te bodo na trgu vedno, na
trg bodo prihajali vedno novi kupci. To ne
pomeni, da se bodo vedli neekonomično.
Ljudje kupujejo stanovanja iz različnih
potreb in z različnimi izhodišči, nekateri
rešujejo s tem svoje prvo stanovanjsko
vprašanje, mnogi zaradi povečanja družine,
nekateri se selijo iz hiš v manjša, stroškovno
bolj sprejemljiva stanovanja. Druga skupina so
kupci, ki kupujejo iz investicijskih razlogov ali z namenom
varčevanja v nepremičninah. Tudi pri teh kupcih je zelo
močan ekonomski kazalnik o smiselnosti nakupa, saj
nepremičnina prinaša tudi obveznosti, ne samo
pravice.«
Mirko Klemenčič, MKA nepremičnine:
»Nakup nepremičnine je specifičen, saj
so med kupci vedno takšni, ki potrebujejo
nepremičnino, in takšni, ki kupujejo
nepremičnino kot naložbo. Razmere na trgu
kupcev, ki nepremičnino potrebujejo, ne odvrnejo.«

Kdor prej pride,
prej pomaga.
Hitra in učinkovita
domska asistenca
Zavarovalnice Triglav.
Izkoristite zanesljive storitve
domske asistence:
• hitra pomoč strokovnjaka,
• preprečitev večje škode ali
odprava posledic,
• vedno na voljo na 080 2864
ali prek aplikacije Triglav Asistenca.

Več na triglav.si.

080 2864

Kmalu nov projek
urbani pobe

Znana ljubljanska arhitektka Jadranka Grmek je ob Hradeckega cesti zasnov

V

Ljubljani se bo v drugi polovici leta pod Golovcem začela
gradnja večstanovanjskega
objekta terasastih blokov, ki
so zasnovani tako, da bodo stanovalci
brez težav vsak dan »pobegnili« v naravo, hkrati pa uživali vse prednosti življenja
v mestu. To bo edini objekt svoje vrste v
Sloveniji, na katerega bodo vgradili fasado
iz naravnega materiala Öko skin.
Golovec je čedalje bolj priljubljena
lokacija prebivalcev Ljubljane
Golovec pozna vsak Ljubljančan. Je ena
izmed najbolj priljubljenih rekreacijskih
točk slovenske prestolnice, ki omogoča
kakovostno preživljanje prostega časa v
naravi. Mestna občina Ljubljana na tem
priljubljenem vrhu vedno bolj ureja posamezne rekreacijske točke. Konec aprila
bodo zaključena tudi obnovitvena dela na
Hradeckega cesti, s čimer bodo revitalizirali ta del mesta.
In prav ob Hradeckega cesti bodo
začeli letos graditi večstanovanjski objekt
terasastih blokov, ki jih je zasnovala znana
ljubljanska arhitektka Jadranka Grmek
iz Inštituta za arhitekturo in urbanizem
Genius loci.
Objekt, ki bo zrasel iz hriba
Večstanovanjski objekt je funkcionalno
umeščen pod sam hrib. Njegova zasnova
po besedah Jadranke Grmek mestno središče vrača v naravo, naravo pa v mestno
središče. Zasnovan je namreč tako, da
povzema elemente svoje okolice. Objekt
je videti, kot da je zrasel iz hriba – posamezne etaže ponazarjajo plastnice hriba,
balkonske linije pa nakazujejo ločnice
med temi plastnicami. »Izbor terasaste
oblike ni naključen, saj tudi takšna linija
sledi linijam narave,« pravi Grmekova.
V središču urbanega dogajanja
in hkrati v osrčju narave
Večstanovanjski objekt je od mestne tržnice oddaljen 15 minut hoje, do bližnjih trgovskih središč BTC in Rudnik je 10 minut

Zgodovina projekta
pod Golovcem sega
že v leto 2007, ko
je Jadranka Grmek
pripravila prvo idejno zasnovo. Po dolgih letih neuspelih
poskusov, da bi prišlo do realizacije,
je zemljišče kupilo
investicijsko podjetje MVF Group iz
Bolgarije, ki je pri
zasnovi projekta v
celoti sledilo viziji
arhitektke.
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vožnje, do športnega parka Kodeljevo pa
pet minut.
V samem središču urbanega dogajanja, a hkrati v osrčju narave – to je tisto,
kar dela ta objekt tako unikatnega. Nič več
niso potrebni kompromisi med življenjem
v mestu ali življenjem v naravi. V preteklosti so se morale družine pogosto odločati
za življenje zunaj mesta, če so želele živeti
v naravi. To je lahko za družino z odraščajočimi otroki kar velik organizacijski izziv.
V novem objektu pod Golovcem pa bodo
urbani prebivalci lahko brez težav prav
vsak dan »pobegnili« v naravo in hkrati
še naprej uživali vse prednosti življenja
v mestu. Na svojih terasah bodo uživali v pogledu na Ljubljano in njen dragulj,
Ljubljanski grad.
Drevesa na fasadi ponazarjajo
vračanje k naravi
Objekt bo omogočal uporabnikom vso
udobnost modernega življenja. Prostori
bodo zračni, okna velika, stanovanja bodo
imela balkone in terase, v posameznih
delih pa bodo vključeni naravni elementi.
Arhitektka Jadranka Grmek je na primer
za fasado predvidela uporabo naravnega
materiala Öko skin, ki ga izdeluje avstrijski
proizvajalec Rieder. Filozofija tega materiala sloni na treh Ö-jih, med katerimi eden
predstavlja tudi ökologisch (nemško) oziroma ekološko. Objekt bo edini svoje vrste
v Sloveniji, na katerem bo uporabljena
izključno ta fasada.
Sama konceptualna zasnova objekta sledi njegovi okolici, fasada povzema
posamezne elemente zemljišča, drevesa
na fasadi pa ponazarjajo vračanje k naravi
– podobno kot je bil konec 19. stoletja hrib
Golovec vrnjen naravi s pogozdovanjem.
Dodatne informacije:
REZONA, d. o. o.
Štefanova ulica 13, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Sanja Rađenović
E-pošta: info@rezona.si
GSM: 040 535 001

Promocijsko besedilo

Objekt
je videti, kot
da je zrasel iz
hriba – posamezne etaže
ponazarjajo
plastnice
hriba, balkonske linije pa
nakazujejo
ločnice med
temi plastnicami.

Jure Ugovšek

Po razmerju med cen

jure.ugovsek@finance.si
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abljena stanovanja v Ljubljani so se v
treh letih podražila za tretjino, izhaja iz
podatkov državnega statističnega urada.
Rast cen rabljenih stanovanj v preostali
Sloveniji je s 17 odstotki pol manjša. Sodeč po razmerju med cenami nepremičnin in najemninami,
se nakup v Ljubljani vse manj splača, medtem ko
ponekod drugod tovrstno razmerje privablja investitorje iz osrednje Slovenije, ki z oddajanjem nepremičnin iščejo varen donos.
Razmerje med prodajno ceno in letno najemnino
se v teoriji rado uporablja za merjenje pregretosti nepremičninskega trga. V Sloveniji je izračun
tovrstnega kazalca težaven zaradi nedostopnih
kakovostnih podatkov predvsem trga najemnin. V
ZDA so na podlagi dolgoletnega spremljanja trga nepremičnin razvili teorijo, da je nakup pri razmerju
cene stanovanja pod 15-kratnikom letne najemnine
ekonomsko upravičen. Pri vrednostih od 16 do 20
se nepremičninski strokovnjaki začenjajo nagibati k
najemninam, pri razmerjih nad 21 pa se jim najem,
ekonomsko gledano, zdi precej bolj primeren.

nepremični
in v Lju

Ljubljana – prek 20 letnih najemnin za
nakup

Vesna Levstek iz družbe Nepremičnine Plus opaža,
da se za oddajanje najpogosteje prodajajo garsonjere. »Opažam, da se je pristop vlagateljev k
tovrstnim naložbam spremenil. V primerjavi s preteklostjo se zavedajo, da pri teh naložbah ne gre
le za prihodke v obliki pobranih najemnin, ampak
da nepremičnina prinaša tudi stroške vzdrževanja.
Tovrstni stroški pa so nižji pri manjših nepremičninah. Najemnika hitro dobijo urejene garsonjere
s parkiriščem na dobri lokaciji v Ljubljani. Cene se
gibljejo med sto in 120 tisoč evri, oddati pa jih je
mogoče med 400 in 450 evri na mesec,« je povedala sogovornica.

Razmerje med ceno
nakupa in najema
se v Ljubljani
giblje med 20- in
22-kratnikom.

Vesna Levstek

med nepremičninskimi poznavalci. Zgolj na podlagi tega razmerja po sicer veliki rasti cen v zadnjih
letih težko govorimo o visoki precenjenosti.
Levstekova je razložila, da je povpraševanje po
nakupu veliko bolj nihajno od povpraševanja po
najemu. »Zadnjo rast povpraševanja po nakupu
poskušajo prodajalci izkoristiti, zato razmerje med
ceno in najemnino raste. To povezujem z novimi
delovnimi mesti v Ljubljani in nakupi z namenom
oddajanja turistom. Je res, da se na drugi strani
krepi tudi povpraševanje po najemih, a je v zadnjih
letih povpraševanje po nakupih izrazitejše,« je še
povedala Levstekova.

Osebni Arhiv

Kranj – za nakup malenkost manj kot
20 letnih najemnin

Razmerje med ceno in pričakovanim najemom
tako znaša nekje med 20- in 22-kratnikom. Kot smo
na podlagi oglaševanih cen in najemnin ugotavljali
v preteklosti, se je omenjeno razmerje na ljubljanskem trgu nepremičnin pogosto gibalo okoli te
ravni. Slovenski trg nepremičnin je specifičen, ker
večja želja po lastništvu vodi v višje cene, velja
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Thomas Krelj, direktor nepremičninske agencije
Fesst, opaža, da letna najemnina v Sloveniji znaša
med tremi in sedmimi odstotki cene nepremičnine. »V zadnjem obdobju najemnine ne sledijo cenam, se pa tudi najemnine počasi prebujajo. Rast
najemnin preprečuje nova ponudba stanovanj, ki
se oddajajo, kar je prav posledica nakupov stanovanj z namenom ustvarjanja donosa z oddajanjem.
Donosnost oddajanja zunaj mestnih središč je praviloma višja, enako velja za manjša stanovanja. Se
pa stanovanja zunaj središč pogosto težje oddajo,«
je povedal Krelj.
Kot opaža, se garsonjere v Kranju prodajajo
po okoli 70 tisoč evrov, iste nepremičnine pa je
navadno možno oddati po 300 evrov. Dvosobno
stanovanje je mogoče kupiti za približno 95 tisoč

no nakupa in najema

Thomas Krelj

privlaČne

OSEBNI ARHIV

ine na Obali
ubljani

evrov, oddati pa za 400 evrov. Seveda je mikrolokacija pomembna, prav tako ohranjenost, a razmerje med ceno in letno najemnino je pri približno
19-kratniku nekoliko manjše kot v Ljubljani.

Aleš Beno

Maribor – razmerje med najbolj
ugodnimi v državi

Branko Potočnik, direktor mariborske nepremičninske agencije Insa, opaža rast investicijskega
povpraševanja z namenom oddaje stanovanj.
»Vlagatelji se pojavljajo tudi iz osrednje Slovenije in
Gorenjske. Privlačijo jih nepremičnine, ki so precej
cenejše kot v preostalih delih Slovenije, najemnike pa je mogoče najti precej hitro. Garsonjere
se prodajajo med 45 in 55 tisoč evri, odvisno od
lokacije in urejenosti, mesečne najemnine zanje pa

Aleš Beno

Razmerje med ceno
in letnim najemom
je pri 25-kratniku na
Obali med višjimi v
Sloveniji. Portorož v
tem pogledu še bolj
izstopa.

se gibljejo med 250 in 300 evri. Pri dvosobnih stanovanjih je razpon še nekoliko večji – tudi zaradi
tega, ker je kvadratura različna. Prodajajo se med
60 in 80 tisoč evri, pri čemer je razpon najemnih
cen od 350 pa vse do 500 evrov. Pri vsem tem pa
se je treba zavedati, da staro načelo – vsak prostor
je dober za najemnika – ne drži več. Najemodajalci
večinoma iščejo urejena stanovanja z dobro razporeditvijo prostora,« razloži Potočnik.
Upoštevajoč te številke, cena znaša nekaj več kot
sedanjih 15 letnih najemnin.
V Mariboru Potočnik ne zaznava veliko študentskega najema, na nakupni strani pa ni vlagateljev,
ki bi kupovali z namenom oddaje prek Airbnbja.
»Zaznati je rahlo rast najemnega povpraševanja,
je pa ta skok vseeno manj opazen od povpraševanja po nakupu. Ob odsotnosti novogradenj kupci
iščejo obnovljena stanovanja, medtem ko so stara
neurejena z zastarelo opremo težje prodajljiva. Za
najem se na eni strani zanimajo mlade družine, na
drugi pa starejši, ki so se odločili prodati veliko nepremičnino in se seliti v kaj manjšega,« je povedal
Potočnik.
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Primorska – Kras zanimiv za nakup in
oddajo, Obala manj

Stanovanja v Sežani in bližnji okolici so tako lahko donosnejša naložba kot v Ljubljani, je prepričan nepremičninar Boris Trobec. To je posledica
tega, da po najemu povprašujejo Tržačani, medtem ko novogradenj že desetletje ni. Dvosobno
rabljeno stanovanje je mogoče v Sežani kupiti za
60 tisoč do 70 tisoč evrov, mesečna najemnina pa
je med 320 in 380 evri. Če vzamemo povprečje
65 tisoč evrov za nakup stanovanja in 350 evrov
za najem, se sežanske nepremičnine, podobno
kot mariborske, prodajajo za približno 15 letnih
najemnin.
»Na Obali pa je to razmerje manj ugodno. Cene
so višje, najemnine ne tako občutno. V Luciji je
dvosobno stanovanje, veliko nekaj manj kot 60
kvadratnih metrov, vredno približno 125 tisoč
evrov, oddati pa ga je težko za več kot 400 evrov.
Podobne številke veljajo tudi za Koper,« je povedal
Trobec. »Razmerje med ceno in letnim najemom
je pri 25-kratniku na Obali med višjimi v Sloveniji.
Portorož v tem pogledu še bolj izstopa.«

Aleš Beno

Boris Trobec

Finbizmedia

Branko Potočnik

Prvi koraki na poti
do lastne nepremičnine
Nakup stanovanja ali hiše je ena največjih življenjskih naložb, za katero je pogosto potrebno
razmisliti tudi o bančnem kreditu. A nič ni nemogoče, če začnemo s pravimi koraki in prav
na začetku.

1.

Najprej si morate odgovoriti na vprašanje,
ali si nakup nepremičnine lahko privoščite. Odgovor je odvisen od vaših prihrankov
in vaše kreditne sposobnosti.
Prihrankov verjetno ne bo težko oceniti. Banka je običajno pripravljena kreditirati do 60 % vrednosti nepremičnine,
ki jo kupujete (v primeru novogradnje do
70 %), če jo zavarujete s hipoteko, zato
je bistvenega pomena, da ostalih 40 %
lahko krijete iz svojih prihrankov. Če bi
želeli s kreditom kupiti nepremičnino v
celoti, boste v zavarovanje morali zagotoviti dodatne nepremičnine. Ne pozabite
pa, da boste morali plačati še morebitne
notarje in nepremičninske posrednike ter
nakup opreme, za kar stanovanjskega
kredita ne boste mogli uporabiti.
Nato preverite svoj mesečni proračun
in ocenite, koliko bi lahko vsak mesec
namenili za odplačevanje kreditnega
obroka. S temi podatki nato lahko naredite informativni izračun zneska kredita.
Upoštevajte pa, da ni nujno, da boste res
dobili tak kredit. Informativni izračuni so
namreč informativne narave in končni
znesek kredita, mesečni obrok in obrestna
mera lahko precej odstopajo od prvotnega izračuna na spletu. Izračuni so namreč
prilagojeni za najširši spekter povpraševanj in ne morejo upoštevati poslovnega
sodelovanja z vsako posamezno stranko.

2.

korak: Oris vaše idealne
nepremičnine
Vaše finančne zmožnosti pomembno vplivajo na izbiro nepremičnine, ne morejo
pa biti edino merilo. Hitro boste ugotovili,
da za enak znesek dobite zelo raznoliko
ponudbo. Zato si morate odgovoriti na
vprašanja:
• Kje bi radi živeli?
• Koliko prostora potrebujete?
• Čemu se niste pripravljeni
odpovedati?

3.

korak:
Obisk v banki
Ko ste se razgledali po trgu in imate okvirno predstavo o tem, koliko denarja boste
potrebovali za nakup želene nepremičnine, je čas, da se odpravite v banko.
Pot v banko se vam splača. Strokovnjak
za kredite pregleda vaše celotno poslovanje z banko in če imate pri banki več storitev (osebni račun, kartico, nakazilo plače),
je obrestna mera lahko nižja. Spletni
informativni izračun teh podatkov o vas
ne ve. Na višino obrestne mere pa poleg
poslovnega sodelovanja vplivata tudi
doba kredita (krajša kot je, nižja je obrestna mera) in način zavarovanja kredita.
Tudi pri izbiri teh dveh parametrov vam
svetuje strokovnjak za kredite.
Informativni izračun na spletu vam
torej ne more odtehtati sestanka s kreditnim strokovnjakom. Poleg tega da bo
preveril vašo realno kreditno sposobnost, vam bo lahko odgovoril tudi na
vprašanja, povezana z obrestnimi merami, dodatnimi stroški ipd. Pozanimajte
se tudi, kakšne so možnosti, če kredita
v določenem trenutku ne boste mogli
odplačevati.

Celovita rešitev za vaš dom
Nakup nepremičnine res ni mačji kašelj, še
posebej, če se z njim soočate prvič v življenju. A brez skrbi, z vami smo v vsem, kar
sledi. Zato smo pripravili celovito rešitev za
vaš dom, ki vam bo to življenjsko naložbo
čim bolj olajšala. Najbolje je, da začnete s
prebiranjem nasvetov, ki jih potrebujete ta
trenutek. Pa naj bodo o prenovi in ustvarjanju
doma, nakupu prve nepremičnine ali najemu
kredita. Ne glede na to, s katerim izzivom se
trenutno soočate, boste zelo verjetno našli
pravi nasvet zase, če obiščete edinstveno
spletno stran Ustvarjam dom, ki jo najdete
na www.nlb.si/ustvarjam-dom.
Ko boste našli odgovore na svoja vprašanja, ne spreglejte še posebnih ugodnosti za nakup pohištva pri vrhunskih
slovenskih izdelovalcih: Alples, Gorenje,
M TOM in Murales.
Kadarkoli potrebujete posvet, pa se
oglasite v eni izmed NLB Poslovalnic, kjer
vam nudimo celovito podporo, od informacij glede najema kredita do pomoči ali
svetovanja v času odplačevanja.

Promocijsko besedilo

korak: Ocena finančnih
zmožnosti

Posojila se dražijo

Thinkstock

Januarja lani so banke ponujale stanovanjska posojila po manj
kot dvoodstotni fiksni obrestni meri, danes pa je marsikje že
presežena meja treh odstotkov

Petra Sovdat

petra.sovdat@finance.si

B

anke pri posojilih z daljšo ročnostjo počasi opuščajo fiksno obrestno mero. O tem
nam poročajo bralci, pa tudi bančniki v
neformalnih pogovorih opozarjajo, da je
skrajni čas za »poceni« posojila. Preverili smo, po
najmanj koliko, za koliko časa, kako in kje še dobite posojila za nakup stanovanjskih nepremičnin s
fiksno obrestno mero.
Še vedno velja, da smo v obdobju, ko je denar
pri bankah, torej posojila, poceni. EURIBOR, ki je
»temeljna« obrestna mera, torej osnova, ki vam
določi ceno posojila, je še vedno negativen. Čeprav
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se torej zdi, da ne bi smelo biti razloga, da bi banke
denar dražile, se to v praksi že dogaja.
Kaj torej pravijo v bankah?

Nova Ljubljanska banka

Največja banka pri nas je edina, ki (za zdaj še) ponuja stanovanjska posojila s fiksno obrestno mero
z ročnostjo do 30 let. Kolikšna je obrestna mera,
nam uradno niso odgovorili, neuradno pa smo
izvedeli, da naj bi nekoliko presegala štiri odstotke.
Za posojila, ki imajo krajšo ročnost, od 15 do 20 let,
pa si lahko, če ste prvovrstna stranka, izpogajate,
da so obrestovana z 2,6 do 3,1 odstotka.
Pogoji so: kreditna sposobnost in ustrezno
zavarovanje posojila. Če ima stranka zaposlitev za

določen čas, lahko najame posojilo, ki je zavarovano z zastavo nepremičnine, če je bila pred tem
zaposlena vsaj šest mesecev; samozaposleni načeloma lahko dobijo posojilo, vendar je to odvisno
od njihovega poslovnega sodelovanja z banko in
bonitete njihovega podjetja. NLB sicer odobri tudi
do sto odstotkov višine naložbe posojila, a se pri
tem zavarovanje še podraži oziroma poveča, denimo s poroštvi tretjih oseb. »V praksi to pomeni,
da posojilojemalec že razpolaga z delom denarja,
pri mladih družinah pa so pogosto starši tisti, ki v
zavarovanje ponudijo tudi svoje nepremičnine. Naj
dodamo, da mora po vseh odtegljajih iz posojil in
podobnih obveznosti posojilojemalcu praviloma
ostati znesek v višini minimalne zajamčene plače,«
so povedali v NLB.

Abanka

Druga največja banka odobrava stanovanjska posojila s fiksno obrestno mero, praviloma z ročnostjo
do 15 let. Trenutno najugodnejša obrestna mera v
posebni ponudbi znaša 2,7 odstotka za posojila z
ročnostjo do 10 let in tri odstotke za ročnost posojil
do 15 let. Posojilojemalec mora biti komitent banke, kreditno sposoben, posojilo pa mora zavarovati
pri zavarovalnici ali z zastavo nepremičnine.

Unicredit

Najugodnejša obrestna mera, ki jo pri stanovanjskih posojilih s fiksno obrestno mero in ročnostjo
20 let daje Unicredit, znaša 2,90 odstotka. Ob tem
zahtevajo zavarovanje z zastavo nepremičnine, pa
tudi prenos poslovanja in sklenitev življenjskega
zavarovanja posojilojemalca so povezani izključno
s ponujeno kreditno obrestno mero.

Sparkasse

Najugodnejša fiksna obrestna mera za posojila za
nakup stanovanjskih nepremičnin z ročnostjo 20
let pri banki Sparkasse znaša okoli 2,85 odstotka,
odvisno od dosedanjega poslovnega sodelovanja,
zavarovanja posojila in bonitete stranke. V večini
primerov za zavarovanje posojil zahtevajo zastavno
pravico na nepremičnini. Praviloma financirajo do
80 odstotkov vrednosti nepremičnine, so pa pri
tem tudi fleksibilni.
Za pridobitev najugodnejših obrestnih mer je
potreben prenos osebnega dohodka na račun pri
banki, dodatne ugodnosti pa banka ponuja ob sklenitvi premoženjskega ali življenjskega zavarovanja
pri zavarovalnici.

SKB

Ponujajo stanovanjska posojila s fiksno obrestno
mero z ročnostjo do 25 let. »Višina obrestne mere
je enotna za vse posojilojemalce, ne glede na
njihov obseg poslovnega sodelovanja z SKB,« so
povedali. Kakšna je višina? Stanovanjska posojila z
ročnostjo nad 180 in do 240 mesecev ter zavarovana s hipoteko so obrestovana po triodstotni fiksni
obrestni meri. Posojila z enako ročnostjo, ki so
zavarovana pri zavarovalnici, pa so obrestovana s
fiksno obrestno mero 3,25 odstotka.

Tri
dejstva,
ki so
nam jih
neuradno
potrdili
v večjih
bankah

1.

Najnižja
izpogajana
fiksna obrestna
mera za stanovanjsko posojilo
z ročnostjo 20
let trenutno
znaša med 2,6 in
3,1 odstotka.

2.

Za tako
ugodno
obrestno mero
mora biti posojilojemalec komitent banke, na
račun prejemati
plačo, obvezno
zavarovanje
je hipoteka, v
nekaterih bankah vas čaka še
dodaten strošek,
denimo v obliki
življenjskega
varčevanja za
celotno odplačilno dobi posojila.

3.

Obdobje
posojil s
fiksno obrestno
mero se počasi
končuje – ko bo
ECB dvignila
obrestne mere
in bodo banke s
posojanjem spet
zaslužile več,
bodo taka posojila odpravljena
ali pa zelo omejena. Nekatere
banke že zdaj v
ponudbah nimajo več tovrstnih
posojil.

Kot so povedali, posojilojemalcu za stanovanjsko posojilo ni treba izpolnjevati nobenih
dodatnih pogojev, kot je sklenitev varčevanj,
naložbenih ali drugih zavarovanj (življenjskih, nepremičninskih …). Če se posojilojemalec odloči za
zavarovanje (življenjsko, za primer brezposelnosti
ali za življenjsko naložbeno), pa obrestno mero
nekoliko znižajo – za do 0,20 odstotne točke.

Intesa Sanpaolo

Najugodnejša fiksna obrestna mera za posojila za
nakup stanovanjskih nepremičnin z ročnostjo 20
let pri koprski banki znaša 3,05 odstotka. Najpogostejši obliki zavarovanja posojila sta hipoteka ali
zavarovalna premija, možne pa so še druge oblike
zavarovanja, pri čemer niso navedli podrobnosti.
Za posojila s fiksno obrestno mero sicer ne zahtevajo kakšnih posebnih pogojev.

Gorenjska banka

»Trenutna obrestna mera za stanovanjska posojila z nominalno obrestno mero se giblje od tri do
3,20 odstotka, odvisno od bonitete komitenta,« so
odgovorili v Gorenjski banki. Tudi tam zahtevajo
zavarovanje posojila s hipoteko ali pri zavarovalnici, najdaljša ročnost posojil s fiksno obrestno
mero pa znaša 20 let. Pogoj za posojilo pa so redni
mesečni prejemki, odplačilna sposobnost prosilca
in ustrezno zavarovanje kredita.

Deželna banka Slovenije

DBS ima za zdaj v ponudbi le stanovanjska posojila
s fiksno obrestno mero z najdaljšo ročnostjo 10 let.
»Fiksna obrestna mera za posojila z ročnostjo do
deset let znaša 3,40 odstotka, s sklenitvijo dodatnih produktov se obrestna mera lahko zniža na
3,05 odstotka,« pravijo. Dodali so, da mora posojilojemalec posojilo zavarovati s hipoteko, kreditno
sposobnima porokoma, pri zavarovalnici ali s
kakšno drugo obliko stvarnopravnega zavarovanja.
Za primerjavo: stanovanjska posojila z 20-letno
ročnostjo po spremenljivi obrestni meri obrestujejo s šestmesečnim EURIBOR plus 1,85 odstotka,
s sklenitvijo dodatnih produktov pa se obrestna
mera lahko zniža na šestmesečni EURIBOR plus
1,65 odstotka.

Sberbank

V Sberbank je najdaljša odplačilna doba stanovanjskega posojila s fiksno obrestno mero 10 let.
Obrestna mera je odvisna od obsega poslovnega
sodelovanja stranke z banko. »Če je stranka že komitent banke ali pa se za prenos poslovanja odloči
z najemom posojila, obrestna mera za odplačilno dobo do pet let znaša 2,7 odstotka, obrestna
mera za odplačilno dobo nad pet in do 10 let pa
2,90 odstotka,« pravijo. Ob tem mora biti posojilo zavarovano pri zavarovalnici ali pa z zastavo
nepremičnine.

Addiko Bank

Tu so nam odgovorili, da posojil s fiksno obrestno
mero sploh nimajo v ponudbi.
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Kako visoko gredo
cene na dražbah
Uroš Božin

uros.bozin@finance.si

Č

e kupujete stanovanje, so ena
od ugodnejših priložnosti
javne dražbe. Najugodneje je
stanovanje mogoče dobiti na
drugi javni dražbi v izvršilnih postopkih, ko se nepremičnine prodajajo za
najmanj 50 odstotkov ocenjene vrednosti. Seveda bo nakup ugoden le,
če na dražbi ne bo drugih dražiteljev,
kar pa se pri dražbah nepremičnin na
dobri lokaciji ne zgodi velikokrat.

Stanovanje s parkirnim
prostorom v Dunajski vertikali,
Ljubljana (prva dražba)
Velikost: 82,4 kvadratnega metra
Izklicna cena: 200.000 evrov
Število varščin: 5
Dosežena cena: 255.500 evrov
Dvig cene: 27,8 odstotka

Dvosobno stanovanje s
samostojno garažo na Viču,
Ljubljana (prva dražba)
Velikost: 40 kvadratnih metrov
Izklicna cena: 65.000 evrov
Število varščin: 24
Dosežena cena: 118.500 evrov
Dvig cene: 82,3 odstotka

Na dražbah tudi več kot 20
dražiteljev

Preverili smo, kako so se razpletale
dražbe stanovanj po državi, koliko
dražiteljev so privabile in kako so
se zviševale cene. Največ interesa je
za stanovanja v Ljubljani, ki se tudi
prodajajo najdražje. Na nekaterih
dražbah je velika gneča. Za stanovanje
na Viču se je denimo potegovalo kar
24 dražiteljev, to je ceno stanovanja
zvišalo za več kot 80 odstotkov. Eno
najdražjih stanovanj je bilo prodanih
za Bežigradom – 16 dražiteljev je ceno
zvišalo na 265 tisoč evrov. Močno
zaželeno je bilo tudi novejše stanovanje v Kranju. Za nakup se je že na prvi
dražbi potegovalo pet dražiteljev, ki
so ceno zvišali z začetnih 180 na 225
tisoč evrov, torej za četrtino.
V nadaljevanju predstavljamo,
kako so se razpletle nekatere od stanovanjskih dražb.
14 Nepremičnine 2018

Velikost: 84,1
kvadratnega
metra
Izklicna cena:
157.849 evrov
Število varščin: 4
Dosežena cena:
206.000 evrov
Dvig cene: 30,5 odstotka

Dvosobno stanovanje na
Koseskega ulici, Ljubljana
(prva dražba)

Druga dražba je redka

Zaradi velikega povpraševanja po
stanovanjih so druge javne dražbe v
izvršilnih postopkih redkejše, saj se
zarubljena nepremičnina velikokrat
proda že na prvi. Precej dražb je tudi
preklicanih, ker se dolžnikom uspe
dogovoriti z upniki.
Če druga javna dražba vendarle
je, pa je ponudba ponavadi že tako
atraktivna, da na dražbo privabi
veliko število dražiteljev, kar največkrat pomeni, da bo šla cena krepko
navzgor.
Po izkušnjah je največ zanimanja za
rabljena stanovanja v novejših blokih
in stanovanjskih soseskah po državi.

Trisobno stanovanje z dvema
parkirnima prostoroma v
Savskem bregu, Ljubljana
(prva dražba)

Dvosobno stanovanje, Ljubljana
Polje (prva dražba)
Velikost: 62 kvadratnih metrov
Izklicna cena: 108.000 evrov
Število varščin: 1
Dosežena cena: 108.000 evrov

Velikost: 55,3
kvadratnega
metra
Izklicna cena:
112.000 evrov
Število varščin: 6
Dosežena
cena: 129.500 evrov
Dvig cene: 15,6 odstotka

Dvosobno stanovanje za
Bežigradom, Ljubljana
(prva dražba)
Velikost: 78,7
kvadratnega
metra
Izklicna cena:
202.000
evrov
Število varščin: 16
Dosežena cena: 265.000 evrov
Dvig cene: 31,2 odstotka

Štirisobno stanovanje z dvema
parkirnima prostoroma,
Kranj (prva dražba)
Velikost: 111,7
kvadratnega
metra
Izklicna cena:
179.823 evrov
Število varščin: 5
Dosežena
cena: 224.823
Dvig cene: 25 odstotkov

Zakaj je vključitev v franšizni
sistem ena izmed najboljših
poslovnih priložnosti?
Franšiza CENTURY 21 zagotavlja preprost vstop na nepremičninski trg, saj se franšizojemalci
izognejo začetnim napakam, ki bi jih lahko doživeli na samostojni podjetniški poti.

Izobraževalni center century 21
Sistem izobraževanja je plod več kot 40
let raziskav, izkušenj in dobre prakse z
nepremičninskega področja. Naša izobraževalna akademija pa sodi v sam vrh v
nepremičninski industriji. V okviru izobraževalnega centra izvajamo: predavanja in
usposabljanja, seminarje, delavnice, individualne coaching treninge, motivacijske
delavnice ... Namen izobraževanja kadrov
je osvojiti poslovni model CENTURY 21, ki
franšizi zagotavlja sodobno in učinkovito
poslovanje in doseganje najvišjih standardov pri opravljanju storitev za stranke.
Ste samostojni, ampak niste sami
V sistemu CENTURY 21 delujete samostojno, vendar s polno podporo naše ekipe.
Pomagamo in svetujemo pri pripravi strategij za razvoj posla, pripravi finančnega
načrta, vodenju in upravljanju delovne
učinkovitosti zaposlenih, kadrovanju, pripravi marketinških strategij in poznavanju
zakonodaje s tega področja. S franšizo
kupujete že vzpostavljeno poslovno formulo. S tem vstopate v uspešen,
dodelan in preverjen poslovni sistem, ki ga
je franšizodajalec razvil in preveril najprej
skozi svoje poslovanje ter dokazal, da delu-

je. To seveda še ni samo po sebi garancija
za uspeh, vsekakor pa pomeni, da je tveganje neprimerno manjše kot vstopiti z novo
storitvijo na trg, ki ga morate šele razviti.
Pravna podpora
Nepremičnine in pravo sta namreč področji, ki se nenehno prepletata. V želji, da
našim franšizojemalcem in njihovim
strankam zagotovimo najboljšo možno
podporo, smo se povezali z eno najuglednejših odvetniških družb v Sloveniji.
Marketing
Verjetno poznate pregovor: »Nič vam ne
pomaga, če imate najboljši izdelek ali
storitev, ko pa nihče ni slišal za vas.« S
pristopom v naš franšizni sistem vam
predstavimo sodobne načine marketinga,
ki delujejo po vsem svetu. Skupaj z vami
tudi po korakih oblikujemo osnutek vaše
marketinške strategije. Medtem ko se vi

S franšizo CENTURY
21 kupujete že vzpostavljeno poslovno
formulo.
osredotočate na posel in stranke, vam
z nacionalno vodenim marketingom, ki
je usmerjen v gradnjo močne blagovne
znamke, pomagamo prodati več.
Napredna it-orodja za izjemno
delovno učinkovitost
V sodelovanju z eno izmed najprepoznavnejših IT-družb v Sloveniji smo razvili
popolnoma prilagojen CRM-program, ki
omogoča doseganje izjemne delovne
učinkovitosti. Omogoča učinkovit nadzor
nad delom zaposlenih, upravljanje časa,
spremljanje aktivnosti strank ter učinkovito upravljanje portfelja strank ...

Promocijsko besedilo

P

ojem franšize se v vsakdanjih
pogovorih velikokrat omenja,
vendar pa le redkokdo ve, kaj je
franšizing. Pogosto je slišati poenostavljene razlage, da gre za neko podružnico ali poslovno enoto neke blagovne
znamke, vendar pa ni tako. Franšizing je
dokazano uspešen poslovni model, ki ga
stotisoče prejemnikov različnih franšiz
zdaj uporablja po svetu. Franšizing omogoča svobodno in samostojno upravljanje
svojega podjetja, hkrati pa se zavezuje za
vse, kar je potrebno, da se poslovni model
blagovne znamke uveljavi v praksi.
Kakšne so prednosti vključitve v franšizni sistem podjetja CENTURY 21?

KUPITI STANOVANJE

ZA ODDAJO PREK AIRBNBJA ALI NE?
Nina Simič, Marja Milič,
Matevž Magajna
finance@finance.si

»

P

ribližno
polovica
strank
stanovanje kupi prav z na
menom oddajanja prek Air
bnbja, opaža Stanka Solar,
direktorica podjetja Stan nepremični
ne. Pa se to res splača? Pripravili smo
sedem vprašanj, na katera si morate
odgovoriti, preden sprejmete odločitev.

Ali se bodo z vašo turistično
dejavnostjo stanovalci
strinjali?

Pred nakupom takšne naložbene
nepremičnine v večstanovanjskih
stavbah je smiselno potipati pri lastni
kih stanovanj, ali se bodo strinjali z
vašo turistično dejavnostjo. Potrebujete
namreč stoodstotno soglasje solastnikov
stavbe. V praksi je to kar težko doseči.
Številni vseeno izvajajo dejavnost brez
soglasja, zato je vse več sporov zaradi
tega z etažnimi lastniki.

Kolikšna bo višina mojega
vložka?

2.

Cene nepremičnin se vzpenjajo
v nebo. Zato se je treba zavedati:
večji bo vaš začetni vložek, manjši bodo
donosi, seveda velja tudi obrnjeno. In
s tega vidika postaja tovrstna naložba
vse bolj tvegana. Po drugi strani pa od
nepremičninskih posrednikov slišimo,
da se dražijo tudi najemnine, toda žal ni
uradne statistike, ki bi to potrdila.

Ali imam lastna sredstva ali
se moram zadolžiti?

3.

Stanovanjsko posojilo lahko ta hip
dobite po okoli 3,5-odstotni fiksni
obrestni meri oziroma 2,2-odstotni
spremenljivi obrestni meri. Čeprav se na
prvi pogled zdi, da naložbo financirate
s poceni posojilom, se razmere lahko
spremenijo – dvig obrestne mere (pri
spremenljivi obrestni meri), nezmožnost
odplačevanja posojila ... Srednje tvegana
naložba s posojilom, kot je nepremičnina
za kratkoročno oddajanje, lahko postane
tudi visoko tvegana. Če imate lastna
sredstva za nakup nepremičnine, pa se
poigrajte z različnimi scenariji in izraču
najte, kdaj se vam v to zgodbo splača.
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1.

Kolikšna je moja zahtevana
donosnost?

4.

Nakup stanovanja za oddajo turi
stom je lahko zanimiva naložba,
nikakor pa ni nizko tvegana, kot so pre
pričani številni. Donosi namreč stalno
nihajo in so močno odvisni od sezone.
Naložbene nepremičnine za kratkoroč
no oddajanje turistom uvrščamo med
srednje tvegane naložbe, povprečna
donosnost teh je letno okoli pet odstot
kov na vsa vložena sredstva.

Koliko bom zaslužil in ali
bo najemnina dovolj za
pokrivanje obroka posojila?

5.

»Miti o treh tisočakih mesečno po
odbitju stroškov so preteklost,«
opozarja Zarja B. Mavec iz agencije
Inalbea. Uspešnost tovrstnega oddajanja
je namreč sezonsko pogojena. Kakšen
mesec je lahko zelo uspešen, drug pa
ne. Poleg tega davki in stroški odškrnejo
dobro tretjino zaslužka.
Primer: od 600 evrov mesečne
najemnine vam po plačilu davkov in
stroškov ostane okoli 375 evrov. Na
končni zaslužek vplivajo še strošek
prenove pred oddajo, obratovalni
stroški, strošek provizije Airbnbja in
morebiten strošek čiščenja ali najema
agencije za upravljanje nepremičnine.
»Največji zaslužki so možni s sta
novanji na privlačnih lokacijah, kot je

staro središče Ljubljane, vendar so tam
tudi vložki za nakup stanovanja precej
višji – za kvadratni meter blizu štiri
tisočake.
Zaradi izmenjave mrtve in visoke
sezone si nekateri pomagajo tudi s kom
biniranim oddajanjem – v visoki sezoni
oddajajo turistom (v Ljubljani recimo
je to decembra in v poletnih mesecih),
sicer pa najemnikom za daljši čas,«
dodaja Mavčeva. Vprašanje je le, koliko
je najemnikov, ki najemajo le za nekaj
mesecev.

Kako bom oddajal (in plačeval
davke)?

6.

»Kar okoli 60 odstotkov fizičnih
oseb, ki so prejele dohodke za
oddajanje v najem, nima urejenega
statusa, kar pomeni, da delajo na črno,«
je v intervjuju za Moje finance opozo
rila Jana Ahčin, generalna direktorica
Finančne uprave Republike Slovenije.
Do konca januarja so morali vsi, ki od
dajajo nepremičnine v turistični najem,
prijaviti dohodke za nazaj, sicer jim
grozi od 400 do 30 tisočakov globe.
In kako lahko oddajamo zakonito? To
dejavnost lahko fizične osebe opravljajo
kot espejevci ali registrirani sobodajalci,
ki dejavnosti ne opravljajo več kot pet
mesecev na leto in gostom ponujajo
do 15 ležišč ter so vpisani v poslovni
register.

Stanka Solar, direktorica podjetja Stan
nepremičnine

Ste sploh človek za oddajanje
prek Airbnbja?

7.

»Kupci stanovanj začnejo oddajati
prek Airbnbja, a potem ugotovijo,
da je s tem precej dela, zato se jih veliko
vrne in nas prosijo, naj jim poiščemo
dolgoročnega najemnika,« opaža Stanka
Solar iz Stan nepremičnin.

Največji zaslužki so
možni s stanovanji
na privlačnih lokacijah, kot
je staro središče Ljubljane,
vendar so tam tudi vložki za
nakup stanovanja precej višji.
Zarja B. Mavec, direktorica agencije
Inalbea

Na to, da vas čaka veliko obveznosti,
opozarja tudi Zarja B. Mavec. Najprej
je treba privlačno opremiti stanovanje,
nato oblikovati oglas, biti morate odzivni na vsa povpraševanja, včasih narediti
selekcijo gostov, sprejemati goste, jih
pravočasno prijaviti, očistiti apartma
ter seveda skrbeti za muhe gostov, kar

ALEŠ BENO

JURE MAKOVEC

Kupci stanovanj začnejo
oddajati prek Airbnbja,
a po tem ugotovijo, da je s
tem precej dela, zato se jih
veliko vrne in nas prosijo, naj
jim poiščemo dolgoročnega
najemnika.

zahteva skoraj stalno navzočnost, in pri
tem ostati prijazni, saj morate poskrbeti
za čim boljši končni komentar gostov na
Airbnbju.
Vse to namesto vas lahko opravi tudi
agencija, a to pomeni, da bo vaš donos
od naložbe še manjši. Za celotno storitev agencije računajo okoli 30 odstotkov
vrednosti prenočitve.

KOMENTAR REVIJE MOJE
FINANCE

Ta hip nismo naklonjeni nakupu naložbenega stanovanja (s posojilom) za
kratkoročno oddajanje prek Airbnbja
oziroma svetujemo izjemno previdnost.
Cene stanovanj na lokacijah, ki bi bile
zanimive za tovrstno oddajanje, so visoke.
Visok začetni vložek znižuje donosnost
naložbe. Poleg tega donosi zelo nihajo, saj
so močno odvisni od sezone. Donosnost
je lahko solidna le, če za upravljanje te
naložbe namenite veliko svojega časa. Če
dobite stanovanje na super lokaciji po zelo
ugodni ceni, pa ne pozabite pred nakupom pri stanovalcih preveriti, ali se bodo
strinjali z vašo dejavnostjo. Če soglasja ne
dobite, imate lahko zelo veliko težav.
Članek je bil februarja 2018 objavljen
v reviji Moje finance kot del širše teme o
aktualnih finančnih dilemah.

V SKUPINI HELIOS POD SVOJIM OKRILJEM USPEŠNO UPRAVLJAMO
S CELO VRSTO BLAGOVNIH ZNAMK IN Z RAZLIČNIMI PROIZVODI
POKRIVAMO ŠTEVILNE PREMAZNE IN GRADBENE SEGMENTE.
S širokim spektrom izdelkov lahko ponudimo vse od
stenskih barv, fasadnih sistemov, premazov za les in
izdelkov za zaščito kovin do sistemov za označevanje
cest, industrijskih talnih rešitev, itd.
Široka ponudba izdelkov vseh segmentov, fleksibilnost
pri proizvodnji in dobavi ter hitra tehnična pomoč na kraju
samem so naše glavne konkurenčne prednosti, saj s tem

našim strankam nudimo vse potrebno na enem mestu.
Pred kratkim smo izdali tudi povsem nov gradbeni katalog,
ki uporabniku ponuja sistemske rešitve in informacije o
izdelkih različnih blagovnih znamk in različnih segmentov,
na enem mestu. Katalog predstavlja odlično orodje
za arhitekte v fazi načrtovanja ter za gradbenike v fazi
izvedbe projektov.

Katalog s sistemskimi rešitvami za gradbeništvo lahko naročite na: projects@helios-group.eu

KratkI vodnik po
nepremičninskih davkih
Tanja Smrekar

po 1. januarju 2002. Kadar proda nepremičnino
fizična oseba, ki je to nepremičnino pridobila po 1.
januarju 2002, je zavezana tudi k ugotavljanju dobička iz kapitala. Obrazec, ki se imenuje »Napoved
za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri
odsvojitvi nepremičnine«, mora prodajalec vložiti
v 15 dneh po sklenitvi pogodbe.

tanja.smrekar@finance.si

N

ekateri stanovanja kupujete zase, drugi
za biznis, tudi za oddajanje turistom.
Veste, katere davke morate plačati? Pripravili smo kratek vodnik o tem, kaj morate vedeti pri prodaji ali nakupu nepremičnine,
da ne boste potem presenečeni.

Koliko znaša dohodnina od dobička
iz kapitala?

Kdo plača davek na promet
nepremičnin?

Pri prodaji nepremičnine je prodajalec zavezanec
za plačilo davka na promet nepremičnin, v določenih primerih pa tudi za dohodnino od dobička iz
kapitala. Pri prodaji nepremičnine mora prodajalec vložiti napoved za odmero davka na promet
nepremičnin. Zavezanec za davek je lahko kupec,
kadar pogodbeno prevzema obveznost plačila
davka na promet nepremičnin.
Nekateri prodajalci so zavezanci za DDV in
torej obračunajo DDV, in ne davka na promet
nepremičnin. Tu gre načeloma za družbe, osebe z
dejavnostjo, ki prodajajo zemljiške parcele in nove
nepremičnine, ki so v uporabi manj kot dve leti.
Osnovna stopnja DDV je 22-odstotna. Vendar pa
je bolj običajna nižja, 9,5-odstotna stopnja DDV, ki
velja za stanovanja do 120 kvadratnih metrov ter
za enostanovanjske hiše do 250 kvadratnih metrov
uporabne površine.

Kako se odmeri davek na promet
nepremičnin?

Prodajalec mora vložiti obrazec, ki se imenuje
»Napoved za odmero davka na promet nepremičnin« v 15 dneh po sklenitvi pogodbe pri davčnem
organu, na območju katerega stoji nepremičnina.
Napovedi mora priložiti originalno kupoprodajno
pogodbo in dokazilo o lastništvu, če to ni razvidno
iz zemljiške knjige, opozarjajo na Fursu.
Potem davčni organ zavezancu odmeri davek na
promet nepremičnin (dva odstotka od vrednosti
nepremičnine). Ko zavezanec prinese potrdilo, da
je plačilni nalog poravnal (na pošti ali banki), davčni organ na originalnem izvodu pogodbe potrdi,
da je bil davek odmerjen in plačan. Brez potrdila o
plačanem davku na promet nepremičnin namreč
ni mogoče overiti podpisov na pogodbi pri notarju
in opraviti vpisa lastninske pravice v zemljiško
knjigo.

Kdo je zavezanec za dohodnino
od dobička iz kapitala?

Dohodnina od dobička iz kapitala se ugotavlja le,
če je bila nepremičnina, ki se prodaja, kupljena
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Davčna
osnova od
dobička iz
kapitala je
razlika med
vrednostjo
kapitala ob
odsvojitvi in
vrednostjo
kapitala ob
pridobitvi.
Stopnja davka,
določena
v višini 25
odstotkov,
se na vsakih
dopolnjenih
pet let
imetništva
nepremičnine
znižuje. Po
20 letih
imetništva
nepremičnine
tega davka ni
več.

Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika
med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi (denimo
prodaji) in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Stopnja davka, določena v višini 25 odstotkov, se na
vsakih dopolnjenih pet let imetništva nepremičnine znižuje (po petih letih bo stopnja 15 odstotkov,
po 10 letih 10 odstotkov, po 15 letih pet odstotkov),
po 20 letih imetništva nepremičnine tega davka
ni več. Davčna osnova se zniža za en odstotek
normiranih stroškov, za plačan davek na promet
nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter
za dejanske stroške, ki jih je zavezanec imel zaradi
vlaganja v obnovo nepremičnine. To mora dokazovati z računi.
Če posameznik prodaja stanovanje ali stanovanjsko hišo (ki ima največ dve stanovanji, s
pripadajočim zemljiščem), kjer je imel stalno
prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko
bival vsaj zadnja tri leta pred prodajo, je zavezanec
samo za davek na promet nepremičnin (dvoodstotni davek), ne pa tudi za dohodnino od dobička.

Kako pa je obdavčena oseba, ki
prodaja podedovano ali podarjeno
nepremičnino, na katero davka ob
pridobitvi (denimo ob dedovanju,
če gre za prvi dedni red) ni plačala
oziroma je plačala le davek na darila
ali dedovanje?

Ob podaritvi nepremičnine mora obdarjenec
plačati davek od prejetega darila, v določenih
primerih pa tudi dohodnino od dobička iz kapitala.
Se pa lahko ugotavljanje davčne obveznosti odloži
v primeru podaritve kapitala zavezančevemu
zakoncu ali otroku. V tem primeru se ugotavljanje
davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi
zavezančev zakonec ali otrok. Odlog uveljavlja na
obrazcu »Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala
zavezančevemu zakoncu ali otroku«.
Davčni zavezanec, ki prejme premoženje, od
katerega se plačuje davek na darilo, mora v 15
dneh od sklenitve pogodbe vložiti napoved za
odmero davka pri finančnem uradu, na območju

Thinkstock

katerega leži nepremičnina. Pri nepremičninah
se kot osnova za davek šteje primerljiva tržna vrednost na dan nastanka davčne obveznosti. Davčne
stopnje so različne glede na dedne redove. Davčni
organ izda odločbo in zavezancu vroči tudi plačilni
nalog. Ko zavezanec davčnemu organu prinese
potrdilo, da je plačilni nalog poravnal (na pošti ali
banki), davčni organ na originalnem izvodu pogodbe potrdi, da je bil davek odmerjen in plačan.
Brez potrdila o plačanem davku od prejetega darila namreč ni mogoče overiti podpisov na pogodbi
pri notarju in opraviti vpisa lastninske pravice v
zemljiško knjigo.

Kako se določi davčna osnova ob
prodaji podarjene ali podedovane
nepremičnine?

Če je bila nepremičnina pridobljena na podlagi
dedovanja v okviru prvega dednega reda in je
bil dedič oproščen plačila davka na dediščino, se
ob nadaljnji prodaji te nepremičnine za nabavno
vrednost kapitala v času pridobitve šteje primerljiva tržna cena kapitala v času pridobitve, ki jo
zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili. Če
zavezanec meni, da vrednost, ki jo vodi Gurs v
registru nepremičnin, pomeni tudi tržno vrednost,
je lahko to tudi ustrezni dokaz. Davčni organ ima
nato na podlagi splošnih določb zakona o davčnem
postopku pravico preveriti resničnost dejstev, ki
jih navaja davčni zavezanec, to je: ali vrednost
nepremičnine, ki je razvidna iz napovedi, ustreza tržni vrednosti nepremičnine. Ob dvomu o
pravilnosti vrednosti nepremičnine davčni organ
tržno vrednost posamezne nepremičnine ugotavlja v vsakem posameznem odmernem postopku

posebej (denimo primerjava s splošno znanimi
tržnimi cenami na kvadratni meter na določenem
območju, primerjava s cenami iz izvedenih prodaj
primerljivih nepremičnin).

Kakšni pa so davki po tem,
ko nepremičnino že imate?

Občini plačate nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča. Občine imajo pri določanju zelo proste
roke, morda se napovedujejo spremembe. Davek
na nepremičnine, ki naj bi NUSZ zamenjal, se namreč odmika, saj je politično nepriljubljen.
Poleg NUSZ morate tisti, ki ste lastniki dveh stanovanj ali hiš, plačevati še davek na premoženje.
Prav tako zastarel, ki temelji na starih evidencah.
Tudi tega naj bi zamenjal davek na nepremičnine,
ko in če bo. Ta davek sicer plačujete tudi tisti, ki
živite v večjih stanovanjih (nad 120 kvadratnih
metrov) in v večjih hišah (nad 250 kvadratnih
metrov).

Ali kupujete stanovanje za posel?
Računajte še na druge davke

Če denimo stavite na Airbnb ali na običajno, dolgoročnejše oddajanje, NUSZ in davek na premoženje
ne bosta dovolj. Obdavčeni so tudi zaslužki.
Če želite stanovanje turistom oddajati kot fizična oseba, lahko to počnete kot sobodajalec, a ne
smete oddajati več kot 15 postelj in pet mesecev v
letu. Obdavčeni ste z dohodnino.
Če oddajate stanovanje dolgoročno, plačate
dokončni, 25-odstotni davek. Davčna osnova je
najemnina, znižana za dejanske stroške (gre za
obnovo stanovanj, denimo zamenjavo cevi, ne pa
pohištva) ali desetodstotne normirane odhodke.
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V SITULI BOSTE LAHKO

POD ENO
STREHO

ŽIVELI, DELALI
IN NAKUPOVALI
Vlado Kadunec
finance@finance.si

M

edtem ko je stanovanjski del ljubljanske Situle, gre za 226 stanovanj različnih velikosti, že razprodan zasebnim
kupcem, se pri prodaji poslovno-komercialnega dela stavbe napoveduje svež pristop,
ki ga v Sloveniji doslej nismo bili vajeni.
Poslovno-komercialni del Situle – klet, pritlič
je in prvi dve nadstropji – je pred meseci kupilo
nepremičninsko podjetje ruskega poslovneža Vladislava Levčugova, ki ima v Rusiji trgovske centre
in je lastnik franšize trgovske verige Spar.
V Situli želijo Slovencem predstaviti tako imenovani bivalno-poslovni koncept, kjer imajo podjetja
v isti stavbi na voljo tako bivalne kot poslovne
prostore. V tujini je takšen koncept že uveljavljen,
v Sloveniji pa ga še ne poznamo. Ruski poslovnež s
podobnimi projekti že ima izkušnje.

Središče, kakršnega v Sloveniji še ni

»Vabim zainteresirane domače in tuje investitorje,
da skupaj uresničimo našo zamisel in v Situli ustvarimo prijetno stanovanjsko-poslovno-nakupovalno
in družabno središče, kot ga Slovenija še nima,« je
povedal Waldemar Weiss, direktor ruskega sektorja
mednarodnega nepremičninskega podjetja Munitor Gruppe, ki ima sedež v Nemčiji in na slovenskem trgu v imenu lastnika prodaja oziroma oddaja
stanovanjsko-poslovni del Situle.
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In kako so si vse skupaj zamislili? Stanovalcem,
podjetnikom in obiskovalcem Situle želijo v kletnih
in pritličnih prostorih ponuditi parkirišča in številne servisno-storitvene dejavnosti – od raznovrstnih trgovin, lokalov in restavracij do kemične
čistilnice, lekarne ali fitnes kluba. Vse skupaj naj bi
bilo povezano z notranjo pasažo. Stanovalcem in
poslovnim uporabnikom objekta želijo tako omogočiti, da bodo svoje vsakodnevne opravke opravili
enostavno, hitro in na enem mestu.
Lastnik si želi v Situlo pripeljati tako znana
specializirana domača kot tuja trgovska imena,
skrita želja pa je tudi restavracija priznanega imena
oziroma kuharskega mojstra. Poleg tega bo novost
posebni prehranjevalni kotiček, kjer bo kupec
nakupljena živila zaupal kuharju, ki mu bo po
njegovih željah ali svojem receptu pripravil okusno
jed – tudi v večji količini, da jo bo lahko odnesel s
seboj.

Stanovanje in pisarna po lastni zamisli

Prihodnji stanovanjsko-poslovni del Situle najemnike čaka v podaljšani tretji gradbeni fazi z dokončanim obodom in vsemi instalacijskimi priključki. V
prostorih sta dvignjen inštalacijski pod in spuščen
strop, da si uporabnik lahko poljubno napelje vse
potrebne vode in si s postavitvijo sten delovno
mesto oziroma pisarno postavi, kamorkoli želi.

Odlična lokacija, saj je vse pri »nogi«

Ruski lastnik se je po Weissovih besedah za naložbo odločil, ker je Slovenija finančno stabilna in
varna država, vlada pa je prijazna do investitorjev
iz tujine. »Situlo smo izbrali, ker je dovršena pametna zgradba najvišjega kakovostnega razreda z vso
sodobno tehnično opremo. Zasnovana je za sodobnega uporabnika, s svojo tehnično dovršenostjo
pa omogoča visoko kakovost in udobje bivanja,«

Vabim zainteresirane
domače in tuje
investitorje,
da skupaj uresničimo našo
zamisel in v
Situli ustvarimo prijetno
stanovanjsko-poslovno-nakupovalno
in družabno
središče, kot
ga Slovenija
še nima.
Waldemar
Weiss, direktor
ruskega sektorja
mednarodnega
nepremičninskega
podjetja Munitor
Gruppe

MIKHAIL VORONTSOV

Dokončno ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov oziroma zaključna dela lahko opravi kupec v
svoji režiji ali pa to zanj stori investitor.
»Prvo in drugo nadstropje bosta razdeljeni na
stanovanjski in poslovni del, možnosti umestitve so
še odprte, o njih se bomo dogovorili in jih uskladili
z željami kupcev. Razmišljamo tudi, da bi poseben del nadstropja uredili kot hotel za prehodne
partnerje lastnikov in najemnikov poslovnih prostorov,« je povedal Waldemar Weiss. Dodal je, da
so njihovi ciljni kupci mednarodne korporacije ali
podjetja, ki bi imela v Situli poslovne prostore, za
menedžment pa tudi stanovanja, katerih velikost bi
bila prilagojena njihovim potrebam. Del s pisarniškimi prostori, ki bo opremljen z vsemi sodobnimi
pripomočki in opremo, bo namenjen tudi za kratkoročne najeme, za dan, teden ali daljše obdobje.
»Tak prostor lahko ponudi zanimivo interakcijo
med različnimi poslovnimi dejavnostmi. Seveda
so v Situli dobrodošla tudi slovenska podjetja,« je
razložil sogovornik.

je še povedal Weiss. Kot privlačnost Situle, ki stoji
na Vilharjevi cesti, je poudaril dobro lokacijo, saj
je v bližini poslovnega, kulturnega in družabnega
središča mesta ter avtobusne in železniške postaje,
ki omogoča hitro in lahko dostopnost do transportnih povezav z drugimi deli države in svetom.
»Čeprav je stavba visokega kakovostnega razreda, kakršnih v Sloveniji ni veliko, je osnovna cena
kvadratnega metra primerna slovenski ravni, seveda pa bo končno ceno oblikoval dogovor s kupcem
glede na njegove zahteve oziroma želje,« je še dejal
sogovornik.
Glede na razpoložljivo kvadraturo bo v poslovnih prostorih Situle lahko delalo do 600 ljudi, v
storitvenem delu pa bi lahko delo dobilo od 200
do 250 ljudi.

S-Invest praznuje 10 let!
Radi bi se zahvalili
vsem našim strankam, partnerjem in dobaviteljem.
Od leta 2008 smo:
 opravili več kot 1.000 cenitev poslovnih
nepremičnin,
 zaključili 312 pisarniških najemnih transakcij
 prodali 13 hotelov,
 prodali poslovno stavbo prve kategorije
v centru Ljubljane,
 prodali pisarniške, industrijske in trgovske
prostore po celi Sloveniji,

 objavili letna poročila o trgu,
 zagotovili več deset poročil o trgu, ki so bila
objavljena v tem časopisu,
 ponosno opravljali storitve za 95 strank,
od globalnih korporacij do fizičnih oseb,
 zagotovili študije izvedljivosti in poročila
o trgu za naše stranke,
 svetovali mnogim globalnim podjetjem pri
vstopu na slovenski trg.

Upajmo, da bo prihodnjih 10 let vsaj tako zanimivih, zabavnih in delovnih kot prejšnjih 10!
Če bi radi izvedeli, kaj si naše stranke mislijo o nas, obiščite: http://s-invest.si/izjave/

www.s-invest.si
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DUTB: Razmere na trgu so
Kako slaba banka vidi
razmere
na nepremičninskem
trgu, kako
prodaja
nepremičnine,
kaj se je
prodalo
in kaj še
prihaja
na trg
Aleš Perčič

ales.percic@finance.si

Na stanovanjskem področju ima DUTB
največ povpraševanja po
zemljiščih, ki
že imajo gradbena dovoljenja ali pa se
je na njih že
začela gradnja.

Jure Makovec

cene stanovanj bodo š

Kot enega najboljših poslov na DUTB poudarjajo prodajo slabih sedem tisoč kvadratnih metrov velikega
zemljišča ob Celovških dvorih, kjer je nekoč stala restavracija Kitajski zid. Pozimi ga je kupila slovaška družba
Corwin, ki napoveduje gradnjo stanovanj.

R

azmere na trgu nepremičnin se iz leta v
leto izboljšujejo. To je mogoče sklepati
tudi po prodajah, ki jih je v zadnjih letih
izvedla Družba za upravljanje terjatev
bank (DUTB). Medtem ko je še leta 2015 prodala
za slabih 19 milijonov evrov nepremičnin, je bila
ta številka lani skoraj petkrat višja – do sredine
decembra lani ji je uspelo prodati za 103,9 milijona
evrov stanovanjskih in poslovnih nepremičnin.
Med uspešnejšimi prodajami stanovanj je bila
prodaja okoli 220 stanovanj v Celovških dvorih, za
katera so na DUTB prejeli skupno 1.492 ponudb,
kar je povzročilo zviševanje cen. DUTB je glede
na prevzemno vrednost iz stečaja Vegrada AM
s prodajo stanovanj ustvarila 12 milijonov evrov
dodane vrednosti. Povprečna cena za kvadratni
meter stanovanja je bila 2.350 evrov. Prodala je
tudi več kot 150 od 215 stanovanj v koprski soseski
Nokturno. Povprečna cena za kvadratni meter je
bila 2.480 evrov.

Razmere so dobre, cene stanovanj
bodo še rasle

Makroekonomske razmere so zelo dobre, pravijo
na DUTB. Bruto domači proizvod raste, brezposelnost se znižuje, obrestne mere so še vedno nizke. Zaradi tega so tudi razmere na nepremičninskem trgu ugodne. »Kratkoročno ni pričakovati,
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da bi se razmere korenito spremenile,« dodajajo
na DUTB.
Ob tem pričakujejo, da bodo cene nepremičnin
na dobrih lokacijah še rasle. »Cene rastejo v Ljubljani in na Obali. Rasle bodo tudi v prihodnje, je
pa rast odvisna od mikrolokacije in stanovanjskega
segmenta,« pravijo.

Kje je največ povpraševanja?

Na stanovanjskem področju ima DUTB največ
povpraševanja po zemljiščih, ki so manj tvegana in
omogočajo hiter razvoj – to so zemljišča, ki že imajo gradbena dovoljenja ali pa se je na njih že začela
gradnja. Veliko zanimanja je tudi po stanovanjih
in hišah na dobrih lokacijah. Kar zadeva poslovne
nepremičnine, DUTB opaža večje povpraševanje
predvsem pri poslovnih prostorih in stavbah, ki
imajo najemnike. Zanimanje je tudi za zemljišča, ki
omogočajo poslovno-industrijski razvoj. »Zanimiva so večja zemljišča za poslovno-logistično rabo,
torej zemljišča, kjer nameravajo kupci postaviti poslovno-logistične cone. Glede na velikost zemljišč
govorimo o zemljiščih, katerih cene dosegajo tudi
več milijonov,« dodajajo na DUTB.
Povpraševanja po zemljiščih je veliko, še več bi ga
bilo, če bi bila vsa zemljišča razvita. »Kupci bi se namreč radi izognili dolgotrajnim postopkom in usklajevanju z občinami. Kupec bi najraje kupil zemljišče

o dobre,

še rasle

Jure Makovec

DUTB bi v
javno-zasebnem
partnerstvu gradila
stanovanjske
soseske in razvijala
industrijske cone.
Prvi takšen projekt
naj bi bila gradnja
stanovanjske
soseske v Podutiku.
V prvi fazi je
predvidenih okoli
80 stanovanj.

z gradbenim dovoljenjem po že sprejetem OPPN ter
z razvito infrastrukturo,« pravijo na slabi banki.

Katere so bile večje prodaje zemljišč

DUTB je v zadnjem letu uspešno prodala nekaj
večjih zemljišč za razvoj stanovanjskih sosesk. Doseženih cen zaradi varovanja poslovnih skrivnosti
ne razkrivajo. Med najboljšimi prodajami na DUTB
poudarjajo prodajo slabih sedem tisoč kvadratnih
metrov velikega zemljišča ob Celovških dvorih,
kjer je nekoč stala restavracija Kitajski zid. Tega
je kupila slovaška družba Corwin, ki napoveduje
gradnjo stanovanj.
Uspešno prodani sta bili tudi 43 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče v Pobrežju in 39 tisoč
kvadratnih metrov veliko zemljišče ob Kamenškovi
ulici v Mariboru. Zadnjega je za dva milijona evrov
(brez DDV) kupil republiški stanovanjski sklad.
Kar zadeva poslovne nepremičnine, na DUTB
poudarjajo prodajo nekdanje tovarne Inde v Kopru
in industrijskega objekta na Vranskem. Našli so tudi
investitorja za razvoj zemljišč na Igu, v Logatcu
(kupec je švicarski Lonstroff ) in ob letališču na
Brniku (kupec je Kuhne + Nagel). »Kot prodajalci
smo dobro poznali nepremičnine – prostorske akte,
komunalne prispevke, pluse in minuse zemljišča,
strokovno vodili prodajni postopek in pogajanja,«
razloge za uspešne prodaje navajajo na DUTB.

Kaj še pride na trg: stanovanja v
Zagrebu in Kopru

Konec prejšnjega leta so predstavniki DUTB na

tiskovni konferenci razkrili, da imajo v portfelju
za še 206 milijonov evrov nepremičnin. Številka, ki se hitro spreminja, saj DUTB nekatere
nepremičnine še prevzema v svoj portfelj prek
stečajnih postopkov. In kaj na trg prihaja še
letos? »Sredi maja je načrtovan začetek prodaje
14 stanovanj v predmestju Zagreba, na ulici Črna
voda. V Kopru bomo kupcem ponudili 165 stanovanj na Ferrarski ulici, v Beogradu bo naprodaj
poslovna stavba z najemniki. Tudi na področju
turističnih nepremičnin se v bližnji prihodnosti
napovedujejo večje prodaje,« pravijo na slabi
banki.

Z zasebnimi partnerji bi gradili
stanovanjske soseske

DUTB se je v zadnjem času lotila kar nekaj
projektov, ki na prvi pogled niso povezani z
njeno osnovno dejavnostjo upravljanja slabih
terjatev in prodajo nasedlih nepremičninskih
naložb. Tako je denimo začela iskati partnerje, s
katerimi bi v javno-zasebnem partnerstvu ( JZP)
gradila stanovanjske soseske in razvijala industrijske cone. Namen: povišanje vrednosti, višja
donosnost nepremičnin, ki so v njeni lasti. Prvi
takšen načrtovan projekt je gradnja stanovanjske
soseske v Podutiku. V prvi fazi je predvidenih
okoli 80 stanovanj.
Ali je na trgu zanimanje za sodelovanje z
DUTB, bo znano konec aprila, ko poteče rok, v
katerem lahko gradbinci izkažejo svoj interes. Na
DUTB do tedaj odgovora ne razkrivajo.

Sredi maja
je načrtovan začetek
prodaje 14
stanovanj v
predmestju
Zagreba, na
ulici Črna
voda. V Kopru
bodo kupcem
ponudili 165
stanovanj na
Ferrarski ulici,
v Beogradu
bo naprodaj
poslovna
stavba z najemniki.
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ajživahnejši del trga poslovnih nepremičnin so bili lani najemni posli s
pisarniškimi prostori v Ljubljani, lahko
razberemo iz Poročila o slovenskem trgu
poslovnih nepremičnin 2017, ki so ga pripravili v
podjetju RE/MAX Commercial Slovenija. Celotna
ponudba pisarniških prostorov za najem sicer presega dejansko povpraševanje, vendar podjetja, ki
iščejo večje sodobne in energetsko varčne pisarniške površine z urejenimi parkirišči, le težko najdejo
primerno ponudbo. Podobno se dogaja v segmentu trgovskih in industrijskih površin. Lokalov na
najboljših točkah brez večmesečnega čakanja ni
mogoče ne najeti ne kupiti, na področju industrijsko-skladiščnih prostorov pa najbolj primanjkuje
sodobnih visokoregalnih skladišč.

Slovenija je

sodobnih pisa
industrijsko

Najem se krepi

RE/MAX Commercial Slovenija je analiziral trg
poslovnih nepremičnin v Ljubljani in Mariboru.
Na splošno ugotavljajo, da se podjetja čedalje bolj
odločajo za najem poslovnih površin namesto za
nakup. Največ najemnih poslov je bilo sklenjenih
s pisarniškimi površinami v Ljubljani. Takšnih poslov je bilo 933, skupna površina oddanih površin
je znašala slabih 124 tisoč kvadratnih metrov.
V Mariboru je bilo število poslov sedemkrat
manjše (139), skupna oddana površina pa je bila
15-krat manjša kot v Ljubljani. Povprečna najemnina za pisarne je v Ljubljani brez stroškov znašala
slabih deset, v Mariboru pa slabih šest evrov za
kvadratni meter.

Sodobne energetsko varčne pisarne
gredo za med

»Ponudba presega dejansko povpraševanje, saj je v
Ljubljani v letu 2017 povprečno oglaševana površina pisarniških prostorov za dvakrat presegala letno
dejansko oddano površino, v Mariboru pa celo za
trikrat,« piše v omenjenem poročilu. Je pa po drugi
strani res, da na trgu skoraj ni na voljo sodobnih
energetsko varčnih pisarn z urejenim parkiranjem,
po katerih je največ povpraševanja, medtem ko je
v starejših in energetsko bolj potratnih prostorih
ponudbe precej več, zanimanja pa manj. Posledica
tega je, da je v sodobnih stavbah nezasedenih pet
odstotkov, v starejših pa 20 odstotkov površin.

Maribor skoraj brez opaznejših
najemnih poslov

Glavnina večjih najemnih poslov je bila lani sklenjena v Ljubljani. Pravzaprav v Mariboru večjih
poslov sploh ni bilo, saj je bil največji sklenjen za
289 kvadratnih metrov površin, oddane so bile
za mesečno najemnino sedem evrov za kvadratni
meter. Največji najemni posel v Ljubljani je bil
sklenjen za 7.687 kvadratnih metrov površin v
stavbi Slovenijales – mesečna najemnina znaša 10,7
evra za kvadratni meter. Na Letališki cesti je bilo v
poslovnem objektu Feniks oddanih 5.680 kvadra24 Nepremičnine 2018

tnih metrov za mesečno najemnino 10,9 evra, na
Dunajski cesti pa v objektu Smelt 3.872 kvadratnih
metrov za mesečno najemnino 11,1 evra za kvadratni meter.

Za največji prodajni posel poskrbel
državni DSU

Podobno razmerje med ponudbo in povpraševanjem velja pri prodajnih poslih s pisarniškimi
nepremičninami. Oglaševanih je bilo 106 tisoč
kvadratnih metrov, prodanih pa dobrih 50 tisoč
kvadratnih metrov. V Ljubljani je bila skupna
vrednost prodajnih poslov s pisarniškimi nepremičninami 70 milijonov evrov, v Mariboru pa 5,6
milijona evrov. Posebej bode v oči velika razlika v
povprečni ceni kvadratnega metra, ta v Ljubljani
stane 1.380 evrov, v Mariboru pa 430 evrov.
Daleč največji prodajni posel s pisarniškimi
prostori je bil lani vreden 25 milijonov evrov (2.149
evrov za kvadratni meter), in sicer je državni DSU
od družbe PRO-REM v likvidaciji kupil dobrih
11.600 kvadratnih metrov prostorov na Davčni ulici
1 v Ljubljani, kjer domuje Finančna uprava Repu-

e lačna

arniških in
o-skladiščnih površin
Kaj se bo na trgu poslovnih
nepremičnin dogajalo letos

urba štebljaj

Borisa Tumo, direktorja družbe
RE/MAX Commercial Slovenija,
smo vprašali, kaj se bo na trgu
poslovnih nepremičnin dogajalo
letos.

blike Slovenije. DSU je bil zraven tudi pri največjem prodajnem poslu v Mariboru, saj je Republiki
Sloveniji za 3,1 milijona evrov prodal slabih 8.500
kvadratnih metrov veliko stavbo sodišča. Cena za
kvadratni meter je bila v tem primeru 1.428 evrov.

Najboljših trgovskih površin sploh ni
treba oglaševati

»Kljub splošnemu prepričanju, da je v Sloveniji
preveč trgovskih površin, pa lokalov na najboljših
točkah brez večmesečnega čakanja praktično ni
mogoče najeti ali kupiti,« so zapisali v podjetju RE/
MAX Commercial Slovenija in dodali, da se prostori na prvovrstnih lokacijah oddajo ali prodajo brez
oglaševanja. Za najem so najbolj zanimive poslovne površine v večjih poslovnih središčih, pri prodajnih poslih, ki jih je sicer zelo malo, pa najvišje
cene dosegajo trgovski lokali v središču Ljubljane.
V ljubljanskih trgovskih središčih so najemnine
praviloma višje kot na drugih lokacijah. V Mercator
Centru Šiška je bilo na primer lani evidentiranih
pet najemnih poslov, pri katerih se je mesečna
najemnina gibala od 65 do 150 evrov na kvadratni

Na področju pisarniških
prostorov se bo po njegovem
mnenju še krepilo povpraševanje
po najemu sodobnih energijsko
varčnih pisarniških prostorov, ki jih
na trgu zaradi izostanka novogradenj vse
bolj primanjkuje. »Hkrati opažamo povečano povpraševanje
domačih in tujih investitorjev po nakupu celotnih modernih
poslovnih stavb, oddanih v najem,« je povedal Tuma in dodal,
da bo prvi, ki bo na trgu ponudil nove sodobne pisarniške
prostore, veliki zmagovalec. Trenutno je edini načrtovani
poslovno-stanovanjski objekt, ki naj bi ga začeli graditi še v
prvi polovici tega leta, Šumi center v središču Ljubljane. V
njem je predvidenih šest tisoč kvadratnih metrov poslovnih
površin.
Ponudba trgovskih prostorov se bo letos z gradnjo ali
širitvijo nakupovalnih središč še povečala. »Upravičeno, saj
bodo prvovrstne trgovske površine leta 2018 še dosegale
nadpovprečno visoke najemnine,« pravi Tuma. Letos se
sicer načrtuje gradnja Sparovega trgovskega središča ob
Celovški cesti v Ljubljani z 32 tisoč kvadratnimi metri površin,
razširitev trgovskega središča Supernova na Rudniku v
Ljubljani, kjer bo 34 tisoč kvadratnih metrov novih površin,
prav toliko površin naj bi imela tudi Ikea v ljubljanskem BTC.
Povpraševanje po sodobnih industrijsko-logističnih prostorih
v Ljubljani bo še vedno veliko. Večji tuji logisti in razvijalci
logističnih zmogljivosti še vedno iščejo nove priložnosti, a jih
bo prestolnica tudi letos odganjala z zastarelimi skladiščnoproizvodnimi zmogljivostmi, pomanjkanjem večjih zemljišč,
primernih za industrijsko in logistično gradnjo, dolgotrajnim
pridobivanjem dovoljenj in spreminjanjem namembnosti
ter visokimi cenami. Tovrstna dejavnost se bo zato širila na
območjih zunaj Ljubljane, na primer na območju brniškega
letališča.
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Trg poslovnih nepremičnin v Ljubljani in Mariboru v letu 2017
Pisarniški prostori
Ljubljana

Maribor

Trgovski prostori
Ljubljana

Maribor

Industrijski prostori
Ljubljana

Maribor

PRODAJNI POSLI
Število prodajnih poslov

177

38

47

13

19

12

1.380

430

1.500

330

580

160

50.400

12.800

5.800

6.400

8.700

59.500

140,2

14

8,7

2,7

5,1

9,6

933

139

162

24

72

63

9,9

5,9

15,3

5,7

3,9

1,5

123.900

8.100

16.600

6.200

34.900

75.200

22 %

60 %

61 %

42 %

21 %

13 %

17

22

27

23

20

42

Povprečna prodajna cena (v EUR/m2)
Skupna površina (v m2)
Promet (v mio. EUR)
NAJEMNI POSLI
Število najemnih poslov
Povprečna mesečna najemnina (v EUR/m )
2

Skupna površina (v m )
2

Delež poslov za nedoločen čas
Povprečna doba najema (v mesecih)
Vir: RE/MAX Commercial Slovenija

meter. V hali A v BTC se mesečne najemnine v 25
evidentiranih poslih gibljejo od sedem do 20 evrov
za kvadratni meter, v Kristalni palači je bil oddan
77 kvadratnih metrov velik lokal za slabih 89 evrov
za kvadratni meter na mesec, na Čopovi ulici pa
mesečna najemnina za 292 kvadratnih metrov
velik prostor znaša 60 evrov za kvadratni meter.

Trgovski lokali tudi po več kot sedem
tisoč evrov za kvadrat

Prodaj trgovskih prostorov je bilo sicer malo, v
Ljubljani je bilo 47 transakcij vrednih 8,7 milijona
evrov, v Mariboru pa 13 transakcij 2,1 milijona
evrov. V prestolnici so v ospredju lokali na Mestnem trgu in Miklošičevi ulici v središču mesta.
Dva lokala na Mestnem trgu sta bila prodana za
več kot sedem tisoč evrov za kvadratni meter,
lokal na Miklošičevi ulici pa je dosegel ceno prek
pet tisoč evrov za kvadratni meter. Največja posla
v Ljubljani sta bila sicer prodaja 702 kvadratnih
metrov velikega trgovskega objekta na Šmartinski
cesti za 1,7 milijona evrov (2.378 evrov za kvadratni
meter) in 583 kvadratnih metrov velikih trgovskih
prostorov v Rožni dolini za milijon evrov (1.716
evrov za kvadratni meter). V obeh primerih je šlo
za Mercatorjeva trgovska centra.
V Mariboru je bila največja evidentirana transakcija vredna 1,2 milijona evrov – šlo je za prodajo
5.500 kvadratnih metrov velikega nekdanjega trgovskega centra Merkur – cena kvadratnega metra je
bila 234 evrov.

Veliko zanimanje za sodobna
visokoregalna skladišča

Na področju industrijskih nepremičnin je mariborski trg bolj živahen od ljubljanskega, so pa cene in
najemnine v Mariboru precej nižje kot v Ljubljani.
V Mariboru se najemnine za industrijske prostore
gibljejo od 1,5 do 2,5 evra za kvadratni meter, v
Ljubljani pa od štiri do šest evrov za kvadratni meter. V prestolnici povprečje znižuje oddaja 11.500
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kvadratnih metrov površin na Letališki cesti za
mesečno najemnino 0,8 evra za kvadratni meter.
Tako je povprečna najemnina 3,9 evra za kvadratni
meter, brez tega posla bi bila 5,3 evra za kvadratni
meter.
Povprečna velikost oddanega skladišča v
Ljubljani je 500, v Mariboru pa 1.200 kvadratnih
metrov. V Ljubljani je veliko povpraševanje po
večjih sodobnih visokoregalnih skladiščnih površinah, ki jih na trgu skoraj ni. Ponudba starejših
industrijskih prostorov je veliko večja, vendar je
zanimanje zanje manjše. Tako je površina oglaševanih industrijskih objektov, podobno kot pri
pisarniških prostorih, dvakrat večja od skupne površine dejansko oddanih prostorov. V Mariboru je,
nasprotno, povprečna oglaševana površina manjša
od dejansko oddane letne površine. Največji posel
v štajerski prestolnici je bila oddaja 26.700 kvadratnih metrov velikih površin za mesečno najemnino
0,7 evra za kvadratni meter.

Zelo nerazvit prodajni trg industrijskih
nepremičnin

Prodajnih transakcij z industrijsko-skladiščnimi
prostori je bilo lani zelo malo. V Ljubljani se povprečne evidentirane cene gibljejo okrog 580 evrov
za kvadratni meter, v Mariboru pa okrog 160 evrov
za kvadratni meter. »Ponudba močno presega
povpraševanje: v Ljubljani je na primer redno objavljenih od 40 do 50 oglasov, realizira pa se le nekaj
prodaj na četrtletje. Prodajajo se predvsem manjše
in starejše površine,« piše v poročilu družbe RE/
MAX Commercial Slovenija.
V Ljubljani lani noben prodan industrijski
objekt ni bil večji od dva tisoč kvadratnih metrov,
medtem ko v Mariboru izstopata prodaji 29 tisoč
kvadratnih metrov velikih starejših industrijskih
površin v Limbušu in 22 tisoč kvadratnih metrov
velikih površin na območju nekdanje tovarne TAM.
V prvem primeru je bila cena 130, v drugem pa 210
evrov za kvadratni meter.

NEPREMIČNINE

DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
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ATRAKTIVNE INVESTICIJSKE PRILOŽNOSTI

ZEMLJIŠČE NA ELITNI LOKACIJI OB
MORJU – LADJEDELNICA IZOLA

NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE NA
ODLIČNI LOKACIJI V KRANJU

ZEMLJIŠČE V SEŽANI Z ODLIČNO
STRATEŠKO LEGO

Zemljišče Ladjedelnica Izola se nahaja ob morju v
Izoli, v neposredni bližini starega mestnega jedra,
je lahko dostopno, komunalno opremljeno ter
opredeljeno za turistično dejavnost.

Zemljišče je primerno za izgradnjo večstanovanjske
soseske s spremljajočimi dejavnostmi.

Največje zazidljivo zemljišče v Sloveniji v bližini Trsta
in Luke Koper - odlična investicijska priložnost za
večja logistična podjetja.

NETO TLORISNA POVRŠINA STAVB: 8.669,00 m²
SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 42.054,00 m²
LETO IZGRADNJE: 1960
LETO PRENOVE: 1980
CENA: 9.000.000,00 € + davek

ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE V
ŠMARJAH PRI KOPRU
Zemljišče z izdelanim projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Projekt predvideva 44
stanovanj, 2 poslovna prostora in 16 vrstnih hiš.

SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 26.622,00 m²
CENA: 3.000.000,00 € + davek

STAVBNI ZEMLJIŠČI V FIESI
SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČ: 1.364,00 m² in

3.486,00 m²
CENA: po dogovoru

SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 334.297,00 m²
CENA: 8.000.000,00 € + davek

STAVBNO ZEMLJIŠČE ROŽNA DOLINA
Zemljišče v izmeri 16.669 m² je namenjeno razvoju
stanovanjske soseske s faktorjem pozidave FSI 1,6.
SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 16.669,00 m²
CENA: 7.000.000,00 € + davek

SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 10.721,00 m²
CENA: 1.300.000,00 € + davek

DELOMA ODDANA POSLOVNA STAVBA V
MARIBORU
Poslovna stavba na naslovu Trg Leona Štuklja 12 se
nahaja v samem centru Maribora. Dostop v objekt
je urejen iz ulice, ki je v peš coni. Parkiranje je
omogočeno na urejenih parkirnih mestih ob stavbi.
NETO TLORISNA POVRŠINA STAVBE: 7.193,00 m²
SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 2.205,00 m²
LETO IZGRADNJE: 1970
LETO PRENOVE: 2000-2004 (rekonstrukcija in

celovita prenova)

PARKIRNA MESTA: 14 parkirnih mest
CENA: 6.500.000,00 € + davek

ZEMLJIŠČE ZA GRADNJO PODUTIK
Zemljišče v izmeri 44.511 m² je namenjeno razvoju
terasaste stanovanjske soseske s faktorjem pozidave
FSI 1,8.
SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 44.511,00 m²
CENA: 6.600.000,00 € + davek

KOMPLEKS “ARGOLINA” NA ELITNI
LOKACIJI V IZOLI
Pozidano in nepozidano stavbno zemljišče se nahaja
na elitni lokaciji neposredno ob marini v centru
Izole. Območje ima v večjem delu namensko rabo
MT – turistična območja z nastanitvijo, manjši del pa
Z – območje zelenih površin.
NETO TLORISNA POVRŠINA STAVB: 3.597,00 m²
SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 23.703,00 m²
CENA: 8.860.000,00 € + davek
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zlatih pravil
pri selitvi v nove
poslovne prostore
Predstavljamo koristne napotke, da bo selitev
pravočasna, prostori ustrezni, najemnina pa primerna
Jacqueline Stuart
finance@finance.si

V

odilni v manjših in srednjih podjetjih,
ki večinoma opravljajo dejavnost na
eni lokaciji, velikokrat ne vidijo koristi
od specialnih nepremičninskih znanj,
potrebnih za najemanje ali podaljšanje najemnih
razmerij. Direktorji ali drugi vodilni v takšnih
podjetjih težko izberejo čas selitve, še posebej, če
so novi prostori na njim neznanih lokacijah. S temi
odločitvami odlašajo do zadnjega trenutka, zaradi
česar je selitev podjetja praviloma še bolj stresna
kot sicer.
Torej, kako zagotoviti, da se bo selitev zgodila
pravočasno in da bo najemnina za ustrezne prostore primerna? Tukaj je sedem zlatih pravil.

Provizijo plačajte le tistemu, ki dela
izključno za vas

1.
Če podjetje
sklepa
pogodbo
za pet let,
ima boljše
izhodišče za
pogajanja,
kot če sklepa
pogodbo za
krajši čas.

Priporočljivo je najeti strokovnjake z izkušnjami pri najemanju poslovnih prostorov.
Strokovni nepremičninski agent si bo vzel čas, da
bo razumel zahteve in pripravil karakteristike, ki
jih mora imeti nepremičnina. S tem optimizira izbor želenih nepremičnin, zaradi česar se izognemo
ogledu neustreznih. Agent mora urediti oglede, na
katerih vas spremlja. Zatem izbiro omeji na dve ali
tri nepremičnine in predstavi vse stroške. Naročnik za tem izbere najustreznejšo, s čimer se tudi
začnejo pogajanja.
Strokovna agencija bo zaračunala dvomesečno
najemnino, nekateri se bodo strinjali z deležem
prihrankov, pri čemer se upošteva končni dogovor
z zahtevano ceno.
Nikakor agenciji ne plačujte provizije le za ogled
nepremičnine. Agencijo lahko plačuje tudi lastnik,
zato je agent v navzkrižju interesov in ne more
zagotoviti nepristranskega nasveta. Agencija mora
imeti le en cilj – pridobiti najboljšo možno rešitev
za najemnika.

Raziščite razpoložljive stavbe

2.

Ogledi prostorov so zamudni, vendar je delovni prostor zelo pomemben; ko se podjetje
seli, bo tam zelo verjetno ostalo dolgo. V pisarnah
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zaposleni preživijo večino svojega delovnega časa,
v dobrem okolju bodo bolj produktivni in srečni.
Pisarne vodilnih so ogledalo podjetja, poslovni partnerji si z obiskom ustvarijo prvi vtis o podjetju.

Pogajajte se o najemninah

3.

Končne najemnine so lahko za 10–15 odstotkov nižje od tistih, ki jih lastnik postavi na
začetku. Včasih se lahko doseže še več.
Za znižanje najemnine obstaja več poti. Začetno
obdobje brez plačevanja najemnine zniža vsoto celotnega najemnega razmerja. Podjetje, ki podpisuje
pogodbo za eno leto, mora upoštevati, da bo imel
lastnik višje stroške. Če podjetje sklepa pogodbo za
na primer pet let, ima boljše izhodišče za pogajanja, pri čemer lahko pozneje zaprosi za triletno najemno razmerje. Nekateri najemodajalci še vedno
zahtevajo nerazumno visoke najemnine, nekateri
dolgoročni najemniki pa še vedno plačujejo najemnine, ki so veljale leta 2008. Tudi zato lastnik ne
more oglaševati najemnin po trenutnih cenah, saj
bi že vseljeni najemniki zahtevali znižanje.

Prepričajte se, da razumete vse
dodatne stroške

4.

V Ljubljani ni predpisov o stroških, povezanih s poslovnimi prostori, saj jih vsak lastnik
zaračunava drugače. Nekateri najemodajalci zaračunajo najemnino le na zasedenem neto prostoru.
Drugi zaračunavajo dodatno najemnino, v katero
je vključen tudi delež skupnih prostorov, kot so hodniki, stopnišča in avla. Nekateri tega ne zaračunavajo, ampak vključijo stroške storitev kot dodatek
na prostor. Veliko stavb v Ljubljani, še posebej
tiste iz socialističnih časov, je slabo zasnovanih in
imajo veliko skupnih prostorov ter slabo izolacijo. Sodobne stavbe imajo od 15 do 20 odstotkov
skupnih prostorov, nekatere starejše zgradbe tudi
30 odstotkov.
V nekaterih stavbah so vgrajeni števci, ki merijo
porabo vode in elektrike za posamezno enoto. V
drugih se stroški sorazmerno z najetimi prostori
razdelijo med vsemi najemniki. Včasih se meri poraba v posameznih nadstropjih, tudi tu se stroški
razdelijo med najemniki.
Stroški storitev se zelo razlikujejo in segajo od
2,3 do 5,5 evra na kvadratni meter. Večinoma gre

Thinkstock

za stroške čiščenja, ogrevanja in osvetlitve skupnih
delov, upravljanja premoženja in včasih tudi recepcije. V nekaterih primerih je vključena individualna poraba električne energije in vode, v drugih ne.
Dobro je pregledati poročilo o preteklih stroških. Velikokrat se zgodi, da nepremičninski agent
najemnikom posreduje povsem napačne podatke
o stroških. Treba je pregledati tudi stroške, ki so
povezani z nadomestilom za uporabo stavbnega
zemljišča, saj večina lastnikov ta strošek prenese na najemnike. Vedeti je treba, da se bodo v
prihodnje ti stroški zelo verjetno zvišali, kar lahko
dodatno obremeni najemne stroške.

Razmislite o različnih tlorisih
poslovnih prostorov

5.

Večina multinacionalnih podjetij prilagaja
poslovne prostore, zato lahko tudi manjšajo
površine. Mnogi uredijo odprte sisteme, pri katerih
delavci uporabljajo ločene sejne sobe in prostore za sproščanje, v katerih po potrebi najdejo
zasebnost in mir. Sistem odprtih prostorov podpira
učenje, sodelovanje in druženje.
Svetovalno podjetje Accenture se je na primer
v Houstonu iz šest tisoč kvadratnih metrov v treh
nadstropjih preselilo v eno nadstropje, ki ima
2.300 kvadratnih metrov. Vseskozi tam dela 800
ljudi. Ugotovili so, da so bili številni delovni prostori dlje časa prazni, ker so zaposleni delali v skupnih prostorih, projektnih sobah ali so bili zunaj.
Vodstvo podjetja je vsem zaposlenim predlagalo
spremembe in ti so jih sprejeli. Po novem tisti, ki
veliko časa delajo v različnih prostorih, brez težav
menjavajo delovne mize, enostavno dostopajo
do skupnih prostorov in prostorov za neformalna
druženja. Analiza je pokazala zelo dobre odnose
med zaposlenimi in njihovimi strankami, mreženja
in mentorstva potekajo zelo uspešno, prav tako se
je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi. Skupno
izboljšanje je bilo 26-odstotno.

Je pa treba v to vložiti kar nekaj sredstev in časa,
vendar se delo z izkušenim arhitektom, ki pozna
poslovne procese, z leti izplača.

Prosite za dodatne ugodnosti

6.

Najpogostejši ugodnosti sta začetni čas brez
plačevanja najemnine in brezplačna oprema
prostorov. Nekateri lastniki ponujajo tudi brezplačne parkirne prostore ali pomoč pri premestitvi.
Najemniki, ki podpisujejo pogodbo za pet let,
lahko zaprosijo za trimesečno obdobje brez plačevanja najemnine, tisti, ki najemajo za tri leta, lahko
izpogajajo dvomesečno obdobje. Najemodajalec
se mogoče na začetku ne bo strinjal z brezplačnim
obdobjem in bo v to privolil glede na razmere na
trgu oziroma glede na to, kakšna je zasedenost
njegove nepremičnine.
Če podjetje sklepa pogodbo za več kot dve leti,
mora lastnik izvesti prilagoditve prostorov, ki jih
zahteva najemnik. Gre predvsem za postavitev predelnih sten in napeljavo elektrike ter računalniških
omrežij. Če podjetje zahteva posebne materiale,
kot so steklene stene, mora praviloma del stroškov
plačati samo. Lastnik mora oddati prostore, ki
so pokriti z laminatom, parketom ali očiščenimi
tekstilnimi oblogami.

Nekatera
podjetja želijo
pisarniške
prostore
kupiti,
vendar to ni
priporočljivo.
Nakup
prostorov
požre veliko
sredstev, ki
bi jih podjetje
lahko vložilo v
svojo osnovno
dejavnost.

Ne razmišljajte o nakupu

7.

Nekatera podjetja želijo pisarniške prostore
kupiti, vendar to ni priporočljivo zaradi več
razlogov. Vrednost pisarniških prostorov se je od
vrhunca leta 2008 zelo znižala, starejše poslovne
stavbe izgubljajo vrednost. Nakup prostorov požre
veliko sredstev, ki bi jih podjetje lahko vložilo v
svojo osnovno dejavnost. Najemniku prav tako
ni treba skrbeti za vzdrževanje objekta in druge
aktivnosti, povezane z nepremičnino. Zato lahko
osnovni dejavnosti posveti več časa.
Jacqueline Stuart je direktorica podjetja S-Invest.
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Najem ljubljanskih
pisarn bo dražji
kov modernih poslovnih stavb. Če pa upoštevamo
samo stavbe, ki so namenjene izključno oddajanju,
je nezasedenost zgolj petodstotna. »Tisti res moderni poslovni objekti, ki so namenjeni izključno
oddajanju, so veliko bolj privlačni in primerni za
najemnike,« je povedala Ostankova.

Teja Grapulin, Branko Žnidaršič
finance@finance.si

V

nekaterih glavnih poslovnih stavbah v
Ljubljani se najemnine že zvišujejo, nam
je povedala Maja Ostanek iz podjetja KF
Finance. »Letos pričakujemo rast števila
najemnih poslov, pri čemer bo glavna težava na
ponudbeni strani. Stranke, ki bodo želele najeti prostore večjih površin v novejših poslovnih
stavbah, se bodo soočile z zelo majhno ponudbo
in posledično višjimi najemninami,« je povedala
sogovornica, s katero smo se pogovarjali o ljubljanskem trgu pisarniških prostorov, ki je v primerjavi
z drugimi evropskimi trgi precej specifičen in zato
tudi skoraj povsem nezanimiv za tuje vlagatelje v
poslovne nepremičnine.

Majhni posli v primerjavi s tujino

Tudi po velikosti poslov se Ljubljana precej razlikuje od tujine. V Ljubljani je povprečna velikost
površine, ki jo podjetja najamejo, med 150 in 200
kvadratnimi metri. V Pragi ali na Dunaju pa je na
primer povprečna površina od tisoč do tri tisoč
kvadratnih metrov.

Kakšne so povprečne najemnine

Povprečna pogodbena cena v stavbah tipa A je 13
evrov za kvadratni meter na mesec, v stavbah tipa
B pa 9,5 evra na mesec. Ob tem je treba upoštevati, da gre za pogodbene cene, torej tiste, ki so
navedene v pogodbi, ne upoštevajo se popusti, ki
jih najemodajalci dajejo najemnikom. »Pogosta
praksa je obdobje brezplačne najemnine dveh ali
treh mesecev. Efektivne cene so tako nekoliko nižje
od pogodbenih,« je pojasnila Maja Ostanek.

Kaj se dogaja na trgu modernih
objektov

Aleš Beno

Na eni strani so skoraj vsi pisarniški prostori v Ljubljani zasedeni, na drugi pa se najemne pogodbe
sklepajo za kratek čas. To so izsledki analize Ljubljana Research Forum, ki jo je družba KF Finance
lani naredila v sodelovanju z družbama Colliers
International in JJLang. Ugotavljali so, kaj se dogaja
na trgu modernih pisarniških objektov, ki so bili
zgrajeni po letu 1990. Razdelili so jih v skupine A, B
in C, pri čemer so nepremičnine tipa A prvovrstne
poslovne stavbe v mestnem središču z enostavnim
dostopom, 24-urno recepcijo in omogočajo različne storitve, denimo frizerja, likanje in podobno.
V stavbah iz skupine B, ki so znotraj mestnega
obroča, je recepcija na voljo do 16. ure, v njih pa ni
toliko ponudbe dodatnih storitev kot pri tipu A.

Koliko sploh je takih stavb

Zaloga modernih poslovnih stavb v Ljubljani,
ki so zgrajene po letu 1990 in so tudi v etažnem
lastništvu, je ocenjena na 300 tisoč kvadratnih
metrov. Od tega je 15 odstotkov pisarniških površin
v stavbah tipa A.
Specifično za naš trg je, da je v približno polovici poslovnih objektov vsaj en del prostorov prodan.
To je po besedah Maje Ostanek glavna pomanjkljivost, da slovenski poslovni objekti niso zanimivi za
tuje vlagatelje. »V tujini to ni praksa. Če je namreč
del stavbe prodan drugemu lastniku, jo je težko
upravljati, težko je usklajevati interese in nižati
stroške.«

Dobre stavbe tako rekoč zapolnjene

Ocena je, da je nezasedenih približno 20 odstot30 nepremičnine 2018

Na ljubljanskem trgu
poslovnih
nepremičnin
je izredno
malo objektov,
ki bi lahko bili
zanimivi za
morebitnega
tujega investitorja.
Maja Ostanek, KF
Finance

Nezanimive tudi pogodbe
za nedoločen čas

V Ljubljani je povprečna doba najema 23 mesecev.
»V tujini se pogodbe sklepajo za pet let ali več, pri
nas pa so take dobe najema izjema,« je povedala
Ostankova.
Na drugi strani so z vidika morebitnih tujih investitorjev problematične tudi pogodbe, sklenjene
za nedoločen čas. Takšnih je deset odstotkov. »Po
zakonu je odpovedni rok ob pogodbah za nedoločen čas eno leto. Investitor, ki kupi nepremičnino
zaradi denarja, ki ga nepremičnina ustvarja, lahko
torej računa na neki donos samo za leto dni. Najemnik lahko namreč kadarkoli razdre pogodbo,« je
pojasnila Ostankova.

Tujemu investitorju skoraj ni kaj
ponuditi

»Na podlagi teh kazalnikov ugotavljamo, da je na
ljubljanskem trgu poslovnih nepremičnin izredno
malo objektov, ki bi lahko bili zanimivi za morebitnega tujega investitorja,« še pravi sogovornica. Po
njenem mnenju je v Ljubljani prostora za še eno
poslovno stavbo v velikosti deset tisoč kvadratnih
metrov. Za primerjavo povejmo, da poslovna stavba Center Tivoli, kjer domuje tudi Časnik Finance,
meri okoli osem tisoč kvadratnih metrov.
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Podporniki:

STANOVANJA IN
PISARNE NA ENEM
MESTU
TRGOVINE,
RESTAVRACIJE
IN LOKALI
EDINSTVENA
ARHITEKTURA

Delati v središču Ljubljane - dobre prometne povezave in odlične poslovne
storitve. Živeti v novi zgradbi z edinstveno arhitekturo, prijaznimi bivalnimi
razmerami in mnogo dodatnimi možnostmi. Prostor za prvovrstno izkušnjo.
Prava kombinacija funkcionalnosti in udobja. Delati in živeti na enem mestu.

