
INVESTIRANJE 
V NEPREMIČNINE 
ZA TELEBANE

ZARADI NIZKIH OBRESTNIH MER NA DEPOZITE, PADCA CEN NEPREMIČNIN IN POMANJKANJA VARNIH NALOŽB Z 
VSAJ NEKAJ ODSTOTNO DONOSNOSTJO JE V SLOVENIJI VEDNO VEČ POVPRAŠEVANJA PO NEPREMIČNINAH V NAMEN 
INVESTIRANJA. V TEM PRISPEVKU BOVA ZATO SKUŠALA ODGOVORITI NA NEKAJ POGOSTIH VPRAŠANJ, KI SI JIH 
ZASTAVIJO KUPCI, PREDEN SE PODAJO V NAKUP NEPREMIČNINE KOT INVESTICIJE. 

N E P R E M I Č N I N E

Luka Gubo  
-

Veliko se moraš 
naučiti, preden 
ugotoviš, kako  

malo veš.

Uroš Bric  
-

Denar je kot plevel na 
vrtu - več ga imaš, 

več dela imaš.
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podate v takšno investicijo, obvezno 
vprašati, ali ste zares pripravljeni čakati 
10 let ali več, da boste svojo naložbo 
dobro unovčili?

Najemnine kot dividende
Drug razlog za nakup nepremičnine kot 
naložbe pa je seveda želja po rednih 
prihodkih. Podobno kot investitorji v 
delnice in obveznice z veseljem 
prejemajo dividende in obvezniške 
kupone, tudi lastniki nepremičnin z vese-
ljem prejemajo redne najemnine.

Donosnost nepremičnin iz prejetih 
najemnin je v povprečju okoli 5-odstotna 
letno, seveda pa prihaja do močnih 
odstopanj, ki nastanejo zaradi večjega 
števila različnih dejavnikov. 4- do 
5-odstotni donosi letno so v okolju, v 
kakršnem se nahajamo tudi zdaj, ko trg 
znova cveti, precej zavidljivi, vendar je 
jasno, zakaj so donosi višji kot pri 
varnejših naložbah – pri nakupu 
nepremičnine namreč obstajata veliko 
likvidnostno in operativno tveganje. 

Slednjega lastniki nepremičnin malce 
zanemarijo, saj so prepričani, da bodo 
lahko takoj našli primernega dolgoročne-
ga najemnika, kar pa se največkrat 
izkaže za relativno težko nalogo. Za 
Slovenijo je namreč značilno, da želijo 
biti skorajda vsi tudi lastniki svojega 
doma, zato je delež nepremičnin v 
najemu v primerjavi z razvitim svetom 
relativno majhen.

Prav zaradi morebitnih težav pri iskanju 
najemnikov, moramo pri ocenjevanju 
donosnosti nepremičnine upoštevati le 
desetmesečno najemnino, saj vedno 
obstaja tveganje, da se bo najemnik 
odselil in prenehal plačevati najemnino, 
kar pomeni, da bo moral investitor najti 
novega najemnika, pri tem pa bo imel 
seveda tudi izpad pričakovanega 
dohodka. 

Specifika nepremičnin v primerjavi z 
drugimi naložbenimi razredi poleg 
operativnega tveganja prinaša tudi visok 
operativni strošek. Za nepremičnino 
moramo skrbeti in jo obnavljati; to so 

Ali so nepremičnine 
dobra naložba?
Kot investitor lahko pri nakupu 
nepremičnine (enako pa velja tudi za 
večino drugih naložb) ustvarimo donos 
na dva načina: z rastjo cene in s 
prihodki, ki jih naložba sama generira; v 
primeru nepremičnine je to najemnina. 
Glede na trenutne razmere na globalnih 
finančnih trgih, ko so obrestne mere na 
depozite rekordno nizke in je depozit kot 
naložba postal popolnoma nedonosen, 
je privlačnost alternativnih naložb, 
vključno z nepremičninami, toliko večja. 

Pri takšni naložbi lahko investitorji 
pričakujejo stabilno rast cene na dolgi 
rok, ki je v povprečju približno takšna, 
kot je stopnja inflacije. Seveda je rast 
cene odvisna od večjega števila 
dejavnikov; nekatere nepremičnine 
lahko dosežejo precej višjo vrednost od 
stopnje inflacije, medtem ko drugim 
vrednost pade.

Stabilno ohranjanje vrednosti je (oz. bi 
moralo biti) za investitorja glavni cilj 
investiranja. Nepremičnine so lahko tako 
eden boljših načinov, da potomcem 
zapustite svoje premoženje, ne da bi pri 
tem tvegali preveč. 

Naložbe v nepremičnine imajo še 
dodatno vlogo v portfelju investitorjev 
– so res dobra diverzifikacija. Cene 
nepremičnin se gibljejo relativno 
neodvisno od drugih naložbenih 
razredov, zato so nepremičnine kot 
naložba odličen kandidat za povišanje 
donosov ali zmanjšanje tveganja 
celotnega naložbenega portfelja.

Kljub dobrim lastnostim pa so lahko tudi 
precejšen vir tveganja. Zaradi visoke 
vrednosti se pogosto zgodi, da imajo v 
celotnem naložbenem portfelju 
investitorja prevelik delež, hkrati pa gre 
za eno najmanj likvidnih naložb. Če je 
investitor prisiljen nepremičnino na hitro 
prodati, bo imel težave, saj tega ne bo 
mogel storiti preko noči, ali pa jo bo 
moral prodati po precej nižji ceni. 
Likvidnostno tveganje je zato res močan 
dejavnik, ki bi se ga morali investitorji 
dobro zavedati. 

Nepremičnina zato ni dobra naložba, 
kadar potrebujete investirana sredstva v 
relativno kratkem času, npr. prej kot v 
desetih letih. Zato se morate, preden se 

N A P R E M I Č N I N E

Nepremičnine 
so lahko zelo 

dobrodošla 
naložba pri 

razpršitvi 
portfelja.

Nepremičnine so lahko zelo dobra naložba, 
če imamo dovolj začetnega kapitala, smo 

pripravljeni dolgo čakati na ustvarjanje 
dobrih donosov ter poleg likvidnostnega 

tveganja nase prevzeti še operativno 
tveganje in stroške.

stroški, ki jih nimamo pri naložbah v 
delnice ali obveznice. 

Ne smemo pa zanemariti niti vpliva 
države na donosnost naše naložbe, saj 
je davkarija precej učinkovitejša od 
zdravstva in bo hitro zahtevala svoj 
delež prihodkov od najemnin.

Rast cene + fi ksen donos 
iz najemnin = potencialno 
dobra naložba
Kombinacija relativne stabilnosti cen 
nepremičnin in dokaj visoke donosnosti 
iz najemnin naredi nepremičninski trg 
zelo zanimiv tudi za investitorje, v takem 
obdobju pa se nahajamo tudi zdaj. 

Dodatna težava, poleg likvidnostnega in 
operativnega tveganja ter stroškov, je 
precej visok začetni vložek. Pri 
investiranju v delnice, obveznice, 
depozite in sklade potrebujemo malo 
začetnega kapitala, saj lahko v skladih 
varčujemo tudi po nekaj 10 evrov 
mesečno. Na drugi strani pa so začetni 
vložki v primeru nepremičnin precej višji, 
saj lahko sežejo krepko preko nekaj 100 
tisočakov.

Zato investitorji za nakup nepremičnine 
pogosto uporabijo zunanje financiranje, 
kot je npr. hipotekarni kredit, ki malce 
zniža zahtevo po visokih začetnih 
vložkih, vendar pa prinese druge skrbi in 
tveganja. Več o najemu kredita za nakup 
nepremičnine si bomo pogledali v 
nadaljevanju.

Še ena slabost investiranja v nepremič-
nine izhaja iz težave reinvestiranja. Kot 
lastnik delnice prejmemo dividendo, ki 
jo lahko takoj reinvestiramo v nakup 
dodatnih delnic, s čimer si na dolgi rok 
omogočimo precej višje donose. Pri 
nepremičnini pa je to malce težje – na-
jemnine, ki jo prejmemo vsak mesec, ne 
moremo hitro in enostavno reinvestirati 
v obstoječo ali novo nepremičnino.

Posledično nepremičnine brez uporabe 
vzvoda (kreditov) niso najboljši način za 
doseganje zelo visokih dolgoročnih 
donosov, ki so mogoči pri investiranju v 
delniške trge. Warren Buffett in drugi 
zelo uspešni investitorji so prav zaradi 
možnosti reinvestiranja dobičkov v 
obstoječa in nova podjetja lahko dosegli 
tako visoko rast svojega premoženja. 
Takšno reinvestiranje pa je precej težje z 
investiranjem v nepremičnine, sploh pa 
je skoraj nemogoče brez uporabe 
vzvoda (kreditov).

Nepremičnine so lahko torej zelo dobra 
naložba, če imamo dovolj začetnega 
kapitala, smo pripravljeni dolgo čakati na 
ustvarjanje dobrih donosov ter poleg 
likvidnostnega tveganja nase prevzeti še 
operativno tveganje in stroške.

Kako ugotoviti, ali je 
nepremičnina podcenjena?
Nakup nepremičnine kot investicije je 
lahko zelo donosna naložba ali pa nas 
privede do velike izgube, če nismo 
pozorni na nekaj ključnih kriterijev, ki 
imajo največji vpliv na donosnost 

GIBANJE CEN 
NEPREMIČNIN V EU 
(2010=100)

9090

100100

110110

120120

130130

140140

2007

EU NEMČIJA ŠPANIJA FRANCIJA
HRVAŠKA ITALIJA AVSTRIJA
SLOVENIJA

2017

11

ALFA - FINANČNI TRGIW W W . F I N A N C N I T R G I . C O M

10



enkrat pogledamo naša primera, lahko 
ugotovimo, da ima stanovanje v 
Ljubljani 5-odstotni letni donos (7 
tisočakov delimo s 140 tisočaki), 
medtem ko ima stanovanje v Murski 
Soboti 5,7-odstotni letni donos (4 
tisočake delimo s 70 tisoč evri).

Pri nakupu stanovanja ali nepremičnine 
kot naložbe moramo razmisliti tudi o 
potencialni rasti cene nepremičnine v 
prihodnjih letih. Na ceno, kot smo že 
ugotovili, vpliva veliko dejavnikov, na 
nekatere od njih pa lahko vplivamo tudi 
sami. Kakovost gradnje in uporabljenih 
materialov, izgled okolice in notranjosti 
nepremičnine lahko zvišajo ceno 
nepremičnine, brez potreb po velikih 
dodatnih investicijah. Zelo dobičkonosen 
posel zna biti tudi nakup starejših hiš, ki 
jih obnovimo in prodamo naprej, vendar 
le, če je vaš poslovni partner npr. 
gradbenik. 

Do ogromnih rasti cen nepremičnin 
pogosto pride ob razvoju in rasti naselja. 
Da bi izkoristili takšno situacijo, je 
smiselno pogledati njegovo demografijo 
– kakšna je starostna struktura 
prebivalcev, ali se ti v povprečju 
odseljujejo ali priseljujejo. Mikrolokacija 
je v tem primeru ključnega pomena, saj 
lahko dobra lega, okolica in razgled 
vzbudijo zanimanje premožnejših 
kupcev, ki lahko iz mikrolokacije naredijo 
'lokalni Beverly Hills'.

Kupiti nepremičnino z 
lastnim denarjem ali s 
hipotekarnim kreditom?
Tega vprašanja si povprečna slovenska 
družina ponavadi ne zastavlja, saj 
predstavlja nakup nepremičnine kar 
velik finančni zalogaj, se pa to 
vprašanje pogosto pojavlja pri 
investitorjih z veliko sredstvi. Poglejmo 
si smiselnost najema kredita v primeru, 
da imamo na računu 100 tisočakov in 
želimo kupiti nepremičnino v tej 
vrednosti, ki bi jo nato oddajali za 
5-odstotni letni donos po stroških in 
davkih (5000 evrov letno).

Ko za nakup nepremičnine najamemo 
kredit, je zgodba preprosta. Vsa svoja 
sredstva namenimo za plačilo 
nepremičnine, na letni ravni pa od 
najemnin po upoštevanih stroških 
prejmemo točno teh 5 odstotkov 
donosa (5 tisočakov).

Ob najemu hipotekarnega kredita pa je 
situacija malce drugačna. Recimo, da 
želimo za nakup nepremičnine prispevati 
polovico zneska iz lastnih sredstev, 
polovico pa pridobiti z 20-letnim 
kreditom. Ker mora pri tem seveda 
zaslužiti tudi banka, za najem 50 
tisočakov kredita zaračuna obresti, ki ob 
koncu kreditnega obdobja znesejo 20 
tisoč evrov (3,5-odstotne letne obresti). 
Če seštejemo oba vira financiranja, 
ugotovimo, da smo za isto nepremični-
no plačali 120 tisočakov, kar seveda tudi 
pomeni, da bo njena donosnost iz 

najemnin nižja – še vedno pričakujemo 
5 tisoč evrov letnega donosa, vendar je 
osnova sedaj višja, kar pomeni, da je 
dejanska donosnost iz najemnin te 
nepremičnine 4,2-odstotna.

Kljub nižji donosnosti nepremičnine kot 
celote, je za nas takšen nakup lahko 
precej privlačnejši. Za nakup smo odšteli 
le 50 tisoč evrov lastnih sredstev, 
preostalih 50 tisoč pa imamo še vedno 
v lasti. Na teh vloženih 50 tisočakov 
bomo dosegli precej višji donos. 
Poglejmo zakaj.
Ko za nakup nepremičnine najamemo 

kredit za npr. 20 let, točno vemo, kakšni 
bodo stroški odplačevanja kredita, če 
ima kredit fiksno obrestno mero. V 
našem primeru je bil skupen znesek 
kredita 70 tisoč evrov, kar je na letni 
ravni 3500 evrov (70.000 delimo z 20). 
To lahko prištejemo celotnim stroškom, 
ki jih odštejemo od prejetih najemnin.

Donosnost nepremičnine je sedaj manj 
privlačna, saj smo vložili 50 tisoč evrov, 
na leto pa po vseh odštetih stroških in 
obrestih od najemnin prejmemo le 1500 
evrov. To pomeni, da je donosnost 
nepremičnine glede na naš vložek le 

3-odstotna. Vendar smo pozabili na 
donos, ki ga ustvarimo s prehodom na 
100-odstotno lastništvo nepremičnine.

V našem primeru, ko smo najeli 
hipotekarni kredit v višini polovične 
vrednosti nepremičnine, bi lahko 
hipotetično rekli, da je banka lastnica 
polovice nepremičnine, lastništvo pa 
nam vrača retrogradno oz. iz meseca v 
mesec po plačilu mesečnih obrokov. Ko 
odplačamo vse obveznosti do banke, je 
nepremičnina v celoti naša.

Prav ta prehod na polno lastništvo je še 

dodaten vir donosa takšne naložbe. 50 
tisoč evrov, ki smo jih vložili v 
nepremičnino, je po 20 letih vrednih 100 
tisoč evrov, če predpostavimo, da cena 
nepremičnine ne naraste (ali pade). Teh 
dodatnih 50.000 evrov v 20 letih 
pomeni še 5-odstotni naložbeni donos, 
ki pa je lahko še precej višji, če cena 
nepremičnine naraste.
Celoten donos naše nepremičnine je v 
tem primeru 8 odstotkov na letni ravni 
– 3 odstotke prejemamo v obliki 
najemnin (po plačilu vseh stroškov in 
obresti), 5 odstotkov pa zaradi prehoda 
na polno lastništvo z odplačevanjem 
kredita.

Vendar teh 8 odstotkov ne moremo 
primerjati z drugimi naložbami, saj se v 
primeru nepremičnine donosi ne 
reinvestirajo. Ko z investiranjem v 
delnice dosežemo npr. 20-odstotni 
donos, bo nadaljnja donosnost naložbe 
vezana na novo vrednost – če iz 100 
tisočakov investiranih v delnice 
ustvarimo 20 odstotkov donosa v prvem 
letu (nova vrednost portfelja je 120 
tisočakov), v drugem letu pa znova 
ustvarimo 20-odstotni donos, bo končna 
vrednost našega portfelja 144 tisoč 
evrov in ne 140, saj je bil donos v 
drugem letu ustvarjen na višji osnovi. 

V primeru nepremičnine se ta osnova 
ne spreminja, saj so naši donosi 
izplačani v obliki najemnin, medtem ko 
rast cene nepremičnine ustvari donos 
šele ob prodaji. Za razliko od nepremič-
nine, kjer lahko prodaja traja kar nekaj 
časa, lahko delniške naložbe prodamo 
po tržni vrednosti v enem dnevu.

Pri uporabi hipotekarnega kredita za 
nakup nepremičnine pa se je potrebno 
zavedati še dodatnega tveganja. Če 
pride do padca cen nepremičnin, bodo ti 
precej bolj boleči, ko imamo hipotekarni 
kredit.

Pri vsakem zadolževanju za namene 
investiranja uporabljamo vzvod. Če 
vrednost naložbe naraste za 10 
odstotkov, pri čemer je bila naša 
investicija v naložbo polovična, drugo 
polovico pa smo financirali s pomočjo 
kredita, bo dejanska donosnost na našo 
investicijo 20-odstotna, saj uporabljamo 
finančni vzvod (v tem primeru 2-kratni 
vzvod). Sliši se idealno, saj lahko z manj 
lastnimi sredstvi dosežemo višje donose, 

N A P R E M I Č N I N E

nepremičnine kot naložbe.

Kot vam bo povedal vsak nepremičnin-
ski posrednik, je lokacija eden od 
najpomembnejših kriterijev za 
določanje cene nepremičnine. 
Stanovanje v Ljubljani bo imelo precej 
višjo ceno kot stanovanje na obrobju 
Murske Sobote. Kljub temu, da sta ti 
dve stanovanji mogoče pol Slovenije 
narazen in sta med seboj neprimerljivi, 
si bomo v nadaljevanju pogledali, kako 
ju lahko vseeno primerjamo in 
ugotovimo, katera nepremičnina je 
boljša naložba.

Na ceno nepremičnine poleg lokacije 
vplivajo tudi: velikost, leto izgradnje, 
stanje nepremičnine, vrsta materialov, ki 
so bili uporabljeni pri gradnji, ali je 
nepremičnina luksuzna in še bi lahko 
naštevali. Vsi omenjeni dejavniki in še 
več drugih imajo zelo velik vpliv na samo 
ceno – ali za njo plačamo 70 ali 140 
tisočakov, vendar pa ne dajo vedeti, ali 
se bo nakup določene nepremičnine 
izplačal kot naložba.

Da bi ugotovili kakšen donos lahko priča-
kujemo na daljše obdobje, moramo 

poleg že omenjenih kriterijev, upoštevati 
tudi vrednotenje nepremičnine, ki ima 
na dolgi rok največji vpliv na donosnost 
naložbe.

Četudi imamo vrhunsko večstano-
vanjsko hišo na odlični lokaciji ob 
morju, lahko z oddajanjem na dolgi 
rok še vedno dosežemo slabe ali 
negativne donose, če smo za 
nepremičnino plačali preveč. Na 
drugi strani pa je lahko podrtija na 
slabi lokaciji zares dobra naložba, če 
jo kupimo po dovolj nizki ceni in ob 
nizkem vrednotenju.

In kako točno ugotovimo, ali je 
nepremičnina podcenjena? Osredotočiti 
se moramo na več kriterijev. Eden 
najpreprostejših je primerjava cene 
nepremičnine s prihodki, ki jih lahko 
ustvarimo z oddajanjem te 
nepremičnine.

Poglejmo si primer 70 kvadratnih 
metrov velikega stanovanja v Ljubljani, 
za katerega smo odšteli 140 tisočakov. 
Po pogovoru z več nepremičninskimi 
posredniki in bližnjimi stanovalci lahko 
dobimo občutek, kolikšno najemnino bi 

lahko prejeli vsak mesec za takšno 
stanovanje. Recimo, da bi ta znesek 
zaradi dobre lokacije znašal 700 evrov.

Ob celoletnem najemu bi tako prejeli za 
8400 evrov najemnin, vendar je to 
vrednost ustrezneje znižati. Prvič zaradi 
tveganja, da se najemnik odseli in 
stanovanje ni polno zasedeno celo leto, 
drugič pa zaradi dodatnih stroškov in 
davkov, ki jih imamo zaradi lastništva 
stanovanja.

Pogosto se uporabi predpostavka, da 
lastniku po vseh odtegnjenih stroških in 

davkih ob koncu leta ostane znesek v 
vrednosti desetih mesečnih najemnin, 
kar je v našem primeru 7000 evrov. Na 
podlagi izračuna lahko hitro ugotovimo, 
da se nam bo naložba v stanovanje 
povrnila po dvajsetih letih – 140.000 
evrov delimo s 7000 evri, kar nanese 
natanko 20.

Zdaj pa si poglejmo še drug primer 
identičnega stanovanja, ki se nahaja na 
obrobju Murske Sobote (ali katerega 
drugega mesta, kjer so cene nepremič-
nin nizke), in za katerega odštejemo 
70.000 evrov. Ponovno preverimo za 

koliko se oddajajo podobna stanovanja v 
okolici in ugotovimo, da so cene najema 
na mesečni ravni okoli 400 evrov. Na 
letni ravni to pomeni, da lahko z 
oddajanjem stanovanja prejmemo 4 
tisočake po upoštevanih stroških in 
davkih. 

Katero stanovanje je potem privlačnejše 
kot naložba? Poglejmo si še vrednotenje 
drugega stanovanja: zanj smo odšteli 
70.000 evrov, ocenjen letni prihodek iz 
najemnin pa znaša 4000 evrov. 
Razmerje med ceno in prihodki je torej 
17,5, kar pomeni, da bi se nam v tem 

obdobju stanovanje poplačalo iz 
najemnin.

Iz preprostega izračuna smo torej ugoto-
vili, da je naše izmišljeno stanovanje v 
Murski Soboti kot naložba privlačnejše, 
saj lahko pričakujemo poplačilo 
vloženega zneska v 17,5 letih, medtem 
ko bi bili v primeru stanovanja v Ljubljani 
poplačani šele po 20 letih.

Če razmerje med ceno nepremičnine in 
oceno letnih prihodkov iz najemnin 
obrnemo na glavo, dobimo pričakovano 
donosnost izbrane nepremičnine. Če še 
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obrestnih mer se bližamo trenutku, ko 
bodo obrestne mere pričele rasti. 
Ameriška centralna banka (Fed) je že 
pričela z dvigovanjem temeljne 
obrestne mere, medtem ko ji ECB še 
ne bo tako kmalu sledila. Razlogov za 
to je več.

Prvi je zagotovo ta, da je inflacija v ZDA 
že nekaj časa stabilna in predvsem 
pozitivna, medtem ko smo imeli v Evropi 
velike težave z deflacijskimi pritiski. 
Prenizka inflacija je eden od pomemb-
nejših argumentov centralne banke, 
zakaj ne dvigne obrestnih mer – prav 
inflacija je tisti parameter, ki ga 
centralne banke najbolj spremljajo, saj je 
stabilnost cen v njihovem mandatu. 
Inflacija že hitreje narašča v ZDA, 
medtem ko v Evropi višje rasti še ni na 
vidiku. 

Drugi razlog je stanje na trgu dela, kjer 
je zgodba na obeh straneh Atlantskega 
oceana popolnoma različna. Ameriški 
fleksibilni trg dela je v obdobju krize hitro 
povzročil skok stopnje brezposelnosti, 
saj so podjetja ob večanju izgub, ki so 
nastale zaradi stanja v gospodarstvu 
(krize), začela odpuščati. Stopnja 
brezposelnosti je hitro poskočila s 4 
odstotkov v letu 2007 na 10 odstotkov v 
letu 2009, nato pa vztrajno upadala vse 
do trenutnih 4,5 odstotka. 

Evropski trg dela je precej bolj rigiden. 
Podjetja precej težje odpustijo 
zaposlenega, hkrati pa je bila 
zadolženost evropskih podjetij zelo 
visoka – ta kombinacija je za 
gospodarsko rast res slaba. Stopnja 
brezposelnosti evroobmočja se je v 
krizi zvišala s 7,3 odstotka v letu 2008 
na več kot 12 odstotkov v letu 2013. V 
zadnjih treh letih je začela upadati, 
vendar je trenutno še vedno skoraj 
desetina delovne sile v evroobmočju 
brez dela.

Nasploh je ZDA v drugem delu 
gospodarskega cikla kot EU. Gospodar-
ska rast je tam stabilna že od konca 
krize dalje, medtem ko smo v Evropi 
imeli krizo z dvojnim dnom, hkrati pa je 
Evropska unija precej bolj nestabilna, saj 
za razliko od ameriških zveznih držav, 
evropske združuje samo monetarna 
unija, ne pa tudi fiskalna.

Zaradi kombinacije vseh teh razlogov in 
še vedno visoke zadolženosti gospodar-
stev ima ECB velike zadržke pred 
dvigovanjem obrestnih mer. Do konca 
leta 2017 bo ECB nadaljevala z 
odkupovanjem obveznic na borzah, kar 
pomeni, da letos zagotovo ne bo prišlo 
do dviga obrestnih mer v Evropi. Tudi v 
letu 2018 in po vsej verjetnosti v letu 

vendar je vzvod dvorezen meč.

V primeru 20-odstotnega padca cene 
nepremičnine bo naša izguba kar 
40-odstotna, če imamo 2-kratni vzvod. 
Če smo sami financirali samo 10 odstot-
kov nakupa nepremičnine in za ostali 
znesek najeli kredit, pa govorimo o 
10-kratnem vzvodu. To pomeni, da 
samo 10-odstotni padec izbriše našo 
celotno naložbo, banka pa lahko zahteva 
dodatna zavarovanja ali celo višje 
obresti zaradi višjega tveganja.

Uporaba vzvoda (kreditov) pri katerikoli 
naložbi je zelo tvegano početje, zato se 
moramo res dobro prepričati, da nam 
bo naložba prinesla dobiček. Predvsem 
pa moramo imeti v mislih lastno 
pripravljenost na tveganje – če nas 30- 
ali 40-odstotni padec cen (ali še več pri 
bolj tveganih naložbah) ne bo preveč 
udaril po žepu, potem je uporaba vzvoda 
smiselna, sicer se je uporabi kreditov pri 
naložbah bolje izogniti.

Nakup nepremičnine 
na dražbi za prodajo po 
višji ceni
Rast cene nepremičnine je prav tako 
lahko glavni vir donosa ob nakupu 
nepremičnine. Nakup podcenjene 
nepremičnine, ki jo trenutni lastniki 
prodajajo zaradi likvidnostnih potreb, 
lahko prinese visoke donose, vendar 
obstaja tudi v primeru takšnega nakupa 
vrsta tveganj, ki jih je treba upoštevati.

V zadnjem času so v medijih vse bolj 
popularne nepremičninske dražbe. 
Pogosto se piše o velikih uspehih, npr. o 
tem, kako so kupci neko nepremičnino 
kupili po zelo nizki ceni, jo malce 
izboljšali in jo prodali po precej višji – s 
tem pa ustvarili zares visoke donose v 
relativno kratkem času.

In čeprav se na prvi pogled vse sila 
enostavno, temu že zdaleč ni tako. 
Kakšne so cene sosednjih nepremičnin 
– se je morda katera od njih prodala v

 preteklih mesecih, na podlagi česar bi 
lahko dobili okvirno referenčno ceno? 
Kakšno je sploh povpraševanje v tej 
regiji? Kdo povprašuje: mlade družine, ki 
rešujejo stanovanjsko težavo ali bi bila 
lahko nepremičnina na tej lokaciji 
zanimiva tudi za prestižne kupce in 
zaradi tega dražja? 

Porodi se veliko vprašanj, na katera je 
relativno težko dobiti odgovore, če se s 
tem ne ukvarjamo profesionalno. Pa še 
takrat se lahko zgodijo napake in se za 
nepremičnino plača preveč, kar pomeni, 
da je ustvarjen dobiček po prodaji nižji 
ali pa ga sploh ni in investitor ustvari 
izgubo.

Obnova nepremičnine, tudi če gre samo 
za lepotne popravke, ravno tako zahteva 
veliko časa in predvsem živcev. Kljub 
temu, da lahko takšen poseg bistveno 
pripomore k prodaji obnovljene 
nepremičnine, je lahko celoten proces 
zelo zapleten, zaradi česar se 

N A P R E M I Č N I N E

neprofesionalni investitorji v nepremični-
ne pogosto opečejo ali imajo slabo 
izkušnjo – kljub ustvarjenim donosom se 
zato največkrat ne odločijo za ponoven 
nakup, obnovo in prodajo rabljenih 
nepremičnin.

Druga težava, ki se je udeleženci dražb 
večinoma ne zavedajo, je t. i. 
prekletstvo zmagovalca. Po definiciji bo 
kupec nepremičnine (zmagovalec) na 
dražbi plačal največ, kar je lahko tudi 
preveč. Ker so dražbe ponavadi 
odprtega tipa, udeleženci pri določanju 
cen pogosto reagirajo preveč čustveno. 

Vsaka naložba ima svojo temeljno 
vrednost, ki izhaja iz pričakovanih 
denarnih tokov naložbe. V primeru 
nepremičnine je to najemnina, v primeru 
delnic so to dobički podjetja (ki si jih kot 
lastniki  lahko izplačamo v obliki 
dividend), v primeru obveznic so to 
kuponi oz. obresti, ki jih redno plačuje 
izdajatelj obveznice.

Če se ne pričakuje res visoke rasti cen v 
prihodnje, je vsakršno odstopanje od 
temeljne vrednosti naložbe neracional-
no, saj si s tem nižamo donosnost 
naložbe. Prav to se pogosto dogaja na 
dražbah in tudi na delniških trgih. Cene 
nenadoma postanejo previsoke, da bi 
upravičile smiselnost naložbe – njihova 
donosnost upade do te mere, da je 
pogosto celo negativna.

Pri dražbah moramo biti zato previdni, 
da nas ego in čustva ne privedeta do 
zmage na dražbi, ki pa se lahko kasneje 
sprevrže v zelo slabo naložbo, če za 
nepremičnino plačamo preveč. 
Preprosto pravilo pravi, da po analizi, 
koliko je določena nepremičnina vredna, 
določimo tudi vrednost, do katere smo 
na dražbi pripravljeni iti, ko pa cena 
preseže to vrednost, z draženjem 
prenehamo in počakamo na drugo 
priložnost.

Obstajajo pa tudi preprostejše 
alternative za investiranje v nepremič-
ninski trg. Ena od njih je poslovni partner 
oz. izvajalec storitve, ki poskrbi za izbiro 
nepremičnine na dražbi, gre na dražbo v 
investitorjevem imenu in jo kupi zanj, če 
je cena temu primerna, jo nato uredi in 
obnovi, nato pa po višji ceni proda dalje. 
Ob prodaji si vzame delež investitorjeve-
ga dobička, kar pomeni, da je tako v 

interesu investitorja kot njegovega 
partnerja, da se izbere najboljša možna 
nepremičnina s pričakovanim visokim 
donosom. Če je ustvarjen donos nizek, 
bo namreč nižji tudi dobiček izvajalca 
storitve.

Drug način za izpostavljenost do 
nepremičninskega trga pa je prek 
skladov, ki investirajo v nepremičnine. Ti 
večinoma kupujejo poslovne nepremič-
nine in jih oddajajo podjetjem, nato pa 
večino prejetih najemnin izplačajo 
investitorjem oz. lastnikom sklada.

Tudi takšen način investiranja je lahko 
na dolgi rok donosen, če je upravljavec 
nepremičninskega sklada sposoben 
izbrati prave nepremičnine, kjer 
najemniki redno plačujejo najemnine, ki 
so dovolj visoke. Ti skladi imajo 
pogosto tudi dodatno financiranje s 
strani bank, ki je lahko še ugodnejše 
kot pri fizičnih osebah, kar pomeni, da 
so lahko donosi takšnih skladov kar 
visoki, ko ni recesije.

Tveganje pri investiranju v katerekoli 
nepremičninske naložbe, ali z 
individualnim nakupom, preko 
partnerjev, ali preko skladov, je lahko 
zelo visoko v času padca gospodarske 
aktivnosti, ko podjetja in gospodinjstva 
niso zmožna plačevati najemnin, 

posledično pa cene nepremičnin padejo. 
Takrat pade tudi število transakcij z 
nepremičninami, kar naredi takšno 
naložbo še bolj nelikvidno – da jo 
prodamo, lahko traja kar nekaj časa, 
razen, če ceno spustimo neracionalno 
nizko. Prav v takšnem obdobju pa je 
smiselno biti na drugi strani transakcije, 
saj so tvegane naložbe, vključno z 
nepremičninami, najprivlačnejše prav v 
času krize.

Kaj bo z obrestnimi 
merami?
Gibanje obrestnih mer ima lahko velik 
vpliv na vse lastnike nepremičnin, ki so 
nakup financirali s hipotekarnim 
kreditom z variabilno obrestno mero. Kaj 
lahko torej pričakujemo v prihodnjih 
letih?

Evropska centralna banka (ECB) je po 
globalni finančni krizi, tako kot vse 
centralne banke po svetu, močno 
znižala temeljno obrestno mero, na 
katero so vezane tudi ostale obrestne 
mere vključno z Euriborjem. Nizke 
obrestne mere olajšajo odplačevanje že 
zadolženih podjetij in gospodinjstev, 
hkrati pa malce spodbudijo gospodarsko 
rast s tem, da so krediti bolj privlačni in 
dostopni, kar naj bi prebudilo zanimanje 
podjetij za nove investicije in razvoj.
Po daljšem obdobju rekordno nizkih 

ČE IZBERETE PRAVE NEPREMIČNINE, 
SE LAHKO SPLAČA, A SE HUDIČ SKRIVA V PODROBNOSTIH
Formula za zaslužek se zdi na prvi pogled precej enostavna  – kupimo nepremičnino na 
dražbi po relativno ugodnem vrednotenju, jo malce vizualno predelamo, mogoče 
naredimo novo fasado, nato pa isto nepremičnino prodamo po precej višji ceni. Kljub 
temu, da se zdi ta način investiranja preprost in potencialno zelo donosen, se pogosto 
zgodi, da temu ni tako.

Za nakup kakovostne nepremičnine po zares ugodni ceni, moramo biti pripravljeni iti na 
večje število dražb, za kar potrebujemo čas in tudi denar – pri dražbah je potrebno 
vplačati tudi kavcijo, da se je lahko sploh udeležimo. Poleg časa in proste likvidnosti je 
seveda zelo pomembno, da imamo znanje in izkušnje. Toda ali je nepremičnina res v 
tako dobrem stanju, kot jo predstavljajo? 

Nepremičninski poznavalec in pogost udeleže-
nec dražb Zoran Veleski iz Mreže nepremič-
nin nam je povedal, da se nepremičnine iz 
stečajev prodajajo po načelu videno – kuplje-
no, kar pomeni, da stečajnik ne odgovarja za 
pravne in stvarne napake. Za nepremičnine iz 
sodne izvršbe pa je zadeva še toliko bolj 
neugodna, ker so ogledi možni le z izvršitelji in 
praviloma vnaprej plačljivi. Poleg tega se lahko 
zgodi, da izvršitelj nima dostopa do nepremič-
nine, če obstoječi posestnik ne dovoli vstopa v 
nepremičnino. Ali še več, da stečajni upravitelj 
opravi samo »zunanji ogled nepremičnine«, kar 
pomeni, da kupec ne pozna njenega de-
janskega stanja vse do trenutka izročitve 
ključev. Zato niso redki primeri, ko se izkaže, da 
se na dražbah kupuje mačka v žaklju.

GIBANJE CEN NEPREMIČNIN
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2019 ni za pričakovati večjih sprememb 
monetarne politike s strani ECB.

Na daljše obdobje pa definitivno obstaja 
tveganje višjih obrestnih mer. V primeru 
rasti inflacije bo ECB, ki je pod močnim 
vplivom nemške centralne banke, ki jo je 
na smrt strah visoke inflacije, hitro 
dvignila temeljno obrestno mero, da 
umiri inflacijske pritiske. 

Ali bodo pogoji za hitro rast obrestnih 
mer izpolnjeni ni mogoče napovedati, 
vendar tveganje obstaja. Predvsem ko 
govorimo o tako dolgem časovnem 
obdobju, kot je pri najemu hipotekarne-
ga kredita, se lahko zgodi, da obrestne 
mere poskočijo precej višje, kar bo 
močno povišalo mesečne obroke vsem 
hipotekarnim kreditom z variabilno 
obrestno mero.

Upajmo, da ne bo vpliv rasti Euriborja 
tako negativen, kot je bil vpliv rasti 
švicarskega franka …

Prebujanje
nepremičninskega trga
V zadnjih dveh letih je zanimanje za
nakup stanovanj in hiš spet zraslo.
Število nakupov je preseglo rekordne
vrednosti, na mesečni ravni pa je bilo v
zadnjem letu opravljenih v povprečju
približno 900 transakcij. Tudi cene so 
se stabilizirale in kažejo prve znake
okrevanja. Očitnega trenda rasti še ni,
vendar je rast cen v zadnjih dveh letih 
vkombinaciji z visoko rastjo povpraše-
vanja očiten znak prebujanja 
slovenskega nepremičninskega trga.
Obstaja verjetno kar precej razlogov za
umiritev cen in visoko povpraševanje.
Gospodarska rast v Sloveniji je bila v
preteklih dveh letih relativno visoka, po
drugem padcu v recesijo med letoma
2011 in 2013 je rast BDP-ja od leta
2014 dalje pozitivna (v povprečju okoli
2,5 odstotka na leto), hkrati pa je 
pričela upadati brezposelnost z visokih 
15,2 odstotka v začetku leta 2014 na 
10,8 odstotka ob koncu leta 2016.
Dobro stanje v gospodarstvu verjetno 
ni zadosten pogoj za tako visoko rast
interesa na nepremičninskem trgu. Pri
prebujanju spečega trga nepremičnin
sta pomagala tudi stabilizacija in
reševanje bančnega sistema, ki je bil
skorajda tik pred razpadom. Banke v
takšnem stanju niso bile pripravljene
financirati niti gospodarstva niti

gospodinjstev pri nakupu  
nepremičnin.

Obrestne mere dodatno
vplivajo na rast
povpraševanja
Močan padec obrestnih mer zaradi
ukrepov Evropske centralne banke in
manjšega tveganja slovenskih bank je
prav tako močno pomagal pri rasti
povpraševanja. Nižji mesečni obroki pri
že zadolženih gospodinjstvih in podjetjih
so omogočili rast potrošnje, pri
nezadolženih gospodinjstvih pa so nizke
obrestne mere dodaten privlačen razlog
za nakup nepremičnine.
Trenutno se obrestne mere na
hipotekarne kredite gibljejo okoli 2,3
odstotka, kar je rekordno nizka vrednost.
Seveda pri tem nastane dilema, ali se
pri kreditu bolj splača vzeti variabilno
obrestno mero, ki še malce zniža
stroške odplačevanja, ali pa fiksno
obrestno mero, kjer ni tveganja, da bi
mesečni obrok narasel ob rasti
obrestnih mer.

Bo imela rast obrestnih
mer podoben učinek kot
rast švicarskega franka?
Najem hipotekarnega kredita z
variabilno obrestno mero je malce
cenejši kot s fiksno obrestno mero.
Razlika je v preteklih letih močno
upadla, trenutno je okoli 0,5-odstotna.
Mogoče se ne zdi veliko, ampak pri
20- do 30-letnem kreditu se takšne
razlike že močno poznajo, saj je lahko
obrok na mesečni ravni višji za kar 50
evrov ali še več, odvisno od višine
kredita.
Prav zaradi te razlike v mesečnem
obroku se veliko kupcev nepremičnin
odloča za variabilno obrestno mero, saj
se zdi takšen kredit precej cenejši. Na
žalost pa redkokdo upošteva tveganje,
ki je prisotno pri najemu takšnega
kredita. Trenutno stanje malce
spominja na predkrizno obdobje, ko so
bili priljubljeni krediti v švicarskih
frankih.
Samo tri leta nazaj so bile fiksne
obrestne mere skoraj trikrat višje kot
danes, razlika med fiksnimi in
variabilnimi obrestnimi merami pa je
bila šestkrat višja. Premija za izogib
tveganju rasti obrestnih mer je sedaj
že tako nizka, da se ne splača najeti
kredita z variabilno obrestno mero, saj
obstaja relativno visoka verjetnost, da
se bodo obrestne mere povišale v
obdobju odplačevanja kredita, ki je
ponavadi daljše od 20 let.

Obrestne mere bodo
nizke še nekaj let, kaj pa
potem?
Prav tukaj je največja težava pri
ocenjevanju tveganja rasti obrestnih
mer in posledičnim izbiranjem med
variabilno in fiksno obrestno mero na
hipotekarni kredit. Evropska centralna
banka bo še vsaj dve leti ohranila nizko
temeljno obrestno mero, na katero so
vezane vse ostale obrestne mere,
vključno z EURIBOR-jem. ECB pozorno
spremlja inflacijo in splošno gospodar-
sko stanje v evroobmočju in na podlagi
teh dejavnikov določa obrestne mere in
ostale ukrepe.
Zaenkrat večjih inflacijskih pritiskov ni,
se pa kažejo prvi znaki naraščanja cen
življenjskih potrebščin, predvsem
zaradi rasti cen nafte. Tudi stanje v
evropskih gospodarstvih ni najbolj
rožnato, saj je stopnja brezposelnosti v
Evropi še vedno precej visoka. Vendar

se to lahko spremeni.
Za ECB je značilno, da hitro reagira, ko
opazi pospešeno rast inflacije. Tako je v
času začetka najhujše gospodarske in
finančne krize, ko bi morala zniževati
temeljno obrestno mero, naredila
ravno nasprotno – zaradi strahu pred
inflacijo jo je dvignila. Podobno napako
je storila tik pred začetkom evropske
nestabilnosti leta 2011, ko smo
reševali Grčijo.
Kljub temu, da zaenkrat nič ne kaže na
to, da bi lahko ECB dvignila obrestne
mere, se moramo zavedati, da bo to
storila takoj, ko bo inflacija narasla. V
primeru hitrejše rasti inflacije pa se
lahko zgodi celo, da bodo obrestne
mere končale krepko višje, tudi nad 5
odstotki.
Verjetnost takšnega scenarija je
mogoče res majhna, vendar so lahko
posledice prehude, da bi se izplačalo
tvegati. Rast obrestne mere EURIBOR
iz trenutnih 0 na 5 odstotkov pomeni
rast mesečne obveznosti za približno
50 odstotkov! Za kredit v višini 100
tisočakov bi ob 2-odstotnem pribitku
na EURIBOR na začetku plačevali
približno 500 evrov na mesec, v
primeru rasti EURIBOR-ja na 5
odstotkov pa bi bil ta znesek višji od
750 evrov.

Previdnost je
mati modrosti
Glede na to, da je eden glavnih
namenov obstoja bank, da se ukvarjajo
z upravljanjem tveganj, je smiselno
prepustiti tveganje rasti obrestnih mer
na njihovi bilanci in ne na naši ko
najemamo kredit. Ali povedano
drugače, banki je smiselno plačati
premijo za zavarovanje pred rastjo
EURIBOR-ja v obliki sicer višje fiksne
obrestne mere. Banke lahko v nekaj
minutah po tem ko sklenete hipotekarni
kredit na finančnih trgih kupijo
izveden finančni instrument, ki jih
varuje pred rastjo obrestnih mer. Tega
mi ne moremo storiti.
Na teh nekaj 10 evrov več na mesec
moramo gledati kot na plačilo premije
za zavarovanje pred ukrepi ECB, ki se
presenetljivo hitro prestraši inflacije in
prične ob prvih znakih rasti cen dvigovati
obrestne mere. Mogoče se zdi premija
visoka, vendar se rajši vprašajte, ali ste
pripravljeni preplačati kredit zaradi
varnosti ali pa na koncu tvegati krepko
višje mesečne obroke.

N A P R E M I Č N I N E

Letos zagotovo 
ne bo prišlo do 

dviga obrestnih 
mer v Evropi. 

Tudi v 2018 po 
vsej verjetnosti 

ni za pričakovati 
večjih sprememb 

monetarne 
politike 

s strani 
Evropske 
centralne 

banke.
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