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NEPREMIČNINSKI TRG IN NJEGOVO OŽIVLJANJE

»Pet kvadratov prodam
za dvajset jurjev«

Tema tedna
Za zidovi 4Zoran Madon,

DI R E KTOR N E P R E M IČN I N S KE
DR UŽB E METROP OLA I N:

»Po krizi se je število kupcev
zmanjšalo za več kot 50 odstotkov,
tisti, ki so imeli denar, pa so začeli
izbirati in niso več pripravljeni
plačati 3000 evrov in več za
kvadratni meter.«

4Aleš Perovšek,
GEODETS KA U P RAVA
RE P U B LI KE SLOVE N I J E:

»V primerjavi z letom 2008, ko so bile
cene najvišje, in s tistimi na najnižji
točki so se cene rabljenih stanovanj v
povprečju znižale za več kot petino,
cene hiš pa več kot tretjino.«

Od tri- do
petodstotne
letne rasti cen
nepremičninskega
trga ni več
pričakovati, kupci
imajo izkušnjo iz
preteklosti –
Država naj gradi
in oddaja, ne pa
prodaja po tržni
ceni

Mladih družin, ki si lahko privoščijo nakup novega stanovanja, je vse manj. / foto: Thinkstock

Katja Petrovec

»Ljubo doma, kdor ga ima,« je znan
slovenski pregovor. Mogoče je prvi
hip malce zapleten, saj se človek
vpraša, zakaj bi bilo pomembno, ali
je Ljubo doma ali ne. V angleščini
imajo enostavnejšega: Home sweet
home (domek, sladki domek). A
bistvo je skupno v vseh jezikih: lepo
je, če imaš kje stanovati.
Morda se nakup nepremičnine še
nikoli ni tako splačal kot prav v tem
obdobju. Zgodovinsko nizke obres-
tne mere stanovanjskih posojil in
nizke cene nepremičnin, ki se resda
počasi dvigujejo, a so daleč od cen,
ki so pred gospodarsko krizo leta
2008 segale v nebo. Takrat ni bilo v
slovenski prestolnici prav nič nena-
vadnega odšteti 3000 evrov za kva-
dratni meter nič kaj nadstandardne
novogradnje na nič kaj luksuzni lo-
kaciji. Nepremičnine končno sproš-
čajo na trg tudi banke, stanovanja v
Celovških dvorih v Ljubljani in v
koprskem Nokturnu so na trgu, in
to po bistveno, tudi polovico nižjih
cenah kot pred osmimi leti. Oživlj a -
nje nepremičninskega trga pri nas
potrjujejo vsi statistični podatki, ki
jih je podal Statistični urad RS, Ge-
odetska uprava RS ali portal Slo-
nep, ki spremlja oglaševane cene
nepremičnin. V vseh segmentih,
stanovanja, hiše, zemljišča, je zaz-
nati šibko rast cen, se je pa v prete-
klem letu precej povečalo število
trans akcij.

Pa vendar, razmerja na nepremič-
ninskem trgu so se v zadnjih osmih
letih precej spremenila in tudi sta-
tistiki je treba kdaj pogledati v dro-
bovje za lažje razumevanje dogaja-
nja na trgu. A kljub njegovemu me-
dlemu oživljanju so tisti, ki dejan-
sko kupujejo nepremičnino, sooče-
ni s pojavom, ki smo ga doživljali že
v letih pred nastopom gospodarske
krize. Novih in predvsem kakovos-
tnih stanovanj (spet) primanjkuje.
Zdi se, da se država iz preteklih na-
pak ni prav nič naučila in še naprej
prepušča reševanje stanovanjske
politike prostemu trgu. Politiki pa
so v času krize drug za drugim po-
navljali floskulo, vsaj kar zadeva re-
ševanje stanovanjske politike, da je
kriza tudi priložnost.

Varljiva statistika
»Da, lahko bi rekli, da je največja
kriza nepremičninskega trga za na-
mi, v drugi polovici leta 2014 so se
začele stvari dvigovati, vsaj kar za-
deva število transakcij. Tudi podat-
ki iz prvega polletja letos, vsaj na
stanovanjskem področju, to ned-
voumno potrjujejo, cenovno pa se
je trend padanja cen ustavil in zaz-
nati je njihovo rahlo zviševanje. Je
pa treba biti previden glede napove-
di po posameznih vrstah nepremič-
nin, saj povsod ti trendi ne veljajo.
Na področju poslovnih prostorov je
število transakcij zelo nizko in zaz-
namo celo trend padanja cen,« je
na grobo o oživljanju nepremičnin-
skega trga spregovoril Zoran Ma-

don, direktor nepremičninske druž-
be Metropola in.
Aleš Perovšek je vodja sektorja za
trg nepremičnin pri Geodetski
upravi Republike Slovenije (Gurs),
kjer so opažali zmerno padanje cen
stanovanjskih nepremičnin od dru-
ge polovice leta 2010 do prve polo-
vice 2015. Takrat se je padanje usta-
vilo, cene so dosegle dno, medtem
ko so cene hiš dno dosegle že v pr-
vem polletju 2014. »V primerjavi z
letom 2008, ko so bile cene najvišje,
in s tistimi na najnižji točki so se ce-
ne rabljenih stanovanj v povprečju
znižale za več kot petino, cene hiš
pa za več kot tretjino. Cene novih
stanovanj so v času krize padle pre-
cej bolj kot cene rabljenih stanova-
nj, vendar zaradi nizkega števila
transakcij niso bistveno vplivale na
spremembo skupne povprečne ce-
ne stanovanj,« je razlagal Perovšek.
So torej današnje cene nepremičnin
na trgu že realne? Madon odgovar-
ja: »Cene so realne, a imamo na sta-
novanjskem področju sekundarni
trg, to je trg rabljenih stanovanj, in
primarni trg, trg novih stanovanj.
Pri obeh pa dve obliki nakupa in
prodaje, ena je prodaja na prostem
trgu, druga pa prodaja iz izvršilnih
prodajnih postopkov. Če primerja-
mo ti kategoriji po cenah, vidimo,
da se krepko razlikujeta. Na primer,
cena 'novega' stanovanja iz stečaj-
nega postopka v Ljubljani je 1700
evrov na kvadratni meter, cena ra-
bljenega stanovanja okoli 2000
evrov, cena novega pa 2700 evrov.

Gre za 1000 evrov razlike. Torej je
statistika, ki govori o nekih pov-
prečjih, malo varljiva, poznati je tre-
ba statistične metode in dogajanje
na trgu. Sam vem, da so bila v zad-
njem času od novogradenj v Lju-
bljani prodana stanovanja v Situli,
Zelenem gaju Brdo ter še nekaj no-
vih stanovanj in to je zajeto v statis-
tiki. Če torej nekdo reče, da je trend
rasti cen, je to mogoče res, mogoče
pa ne, kajti včasih tudi vzorec ni re-
prezentativen. Na prvo žogo je lah-
ko govoriti, toda za poglobljene
analize je treba iti malce globlje.
Statistiki ne gre slepo zaupati,« je
opozoril Madon in dodal, da ven-
darle ni realno pričakovati, da bodo
sedaj cene nepremičnin kar rasle po
tri- ali petodstotni stopnji na leto.
Treba je namreč pogledati, kaj se bo
dogajalo na trgu v naslednjih letih.
In kaj se bo? »Na eni strani je veli-
ko povpraševanje investitorjev po
nasedlih projektih, ki pa imajo to
hibo, da so bili zasnovani največ-
krat pred okoli desetimi leti. Kar
pomeni, da je vprašanje, ali ustreza-
jo sodobnim zahtevam trga, ki se je
v desetih letih močno spremenil po
zahtevah kupcev in po njihovi
strukturi. Danes so zelo pomembni
gradbeni, tehnični, inštalacijski in
energetski vidik, da so torej stavbe
čim bolj varčne in zgrajene iz mate-
rialov, ki omogočajo dobro mikro-
klimo, ter funkcionalno zasnovane
z dobrim razmerjem med bruto in
neto površino. Ni nepomembno, ali
zgradiš blok iz klasične opeke ali

začneš polagati cele železobeton -
ske stene, ker potem živiš v nekak-
šni armirani kletki. Vprašanje je, ali
projekt, ki je bila zasnovan pred de-
setimi leti, ustreza pričakovanjem
in strukturi kupcev. Investitorji bi
morali biti zelo pozorni na to in
marsikje bi kazalo v fazi, kjer je že
izdano gradbeno dovoljenje, pro-
jekt preprojektirati, da bo uspešen
na trgu. Druga stvar, ki se zna zgo-
diti, pa je, da bo večina teh projek-
tov prišla na trg istočasno in se lah-
ko začne med investitorji vojna za
kupce. V Ljubljani bo prišlo v roku
leta in pol na trg od 800 do 1000
novih stanovanj, zato bodo morali
biti investitorji zelo previdni pri
umeščanju cen,« je o morebitnem
dogajanju v prihodnosti razmišlj al
Madon.

Boj za stanovanja
Vrnimo se v čas pred krizo, ko so
cene stanovanj v Sloveniji rasle po
deset odstotkov na leto, povpraše-
vanje je močno presegalo ponudbo
in se je praktično prodalo prav vse,
kar je prišlo na trg. Povprečno dva
kupca sta se »borila« za eno stano-
vanje, pomanjkanje zemljišč za gra-
dnjo pa je povzročilo pravo napiho-
vanje cen zemljišč. Za investitorja je
marsikje v Ljubljani pomenila cena
zemljišča 50 odstotkov celotne in-
vesticije, kar ni bilo normalno raz-
merje, to bi bilo namreč največ 25
odstotkov celotne investicije. Ker
so kupci pokupili prav vse, kar se je
znašlo na trgu, tudi investitorji niso
bili preveč dojemljivi, da bi svoj
proizvod optimalno oblikovali.
»Po krizi se je število kupcev
zmanjšalo za več kot 50 odstotkov,
tisti, ki so imeli denar, pa so začeli
izbirati in niso več pripravljeni pla-
čati 3000 evrov in več za kvadratni
meter. Če smo imeli pred krizo veli-
ko naložbenih nakupov, ko so starši
kupovali nepremičnine za otroke
ali z namenom oddajanja, prihajajo
sedaj na trg večinoma družine, ki iš-
čejo stanovanje, primerno za druži-
ne, torej tri- ali štirisobno. Tisti, ki
investira, mora tej strukturi name-
niti veliko pozornosti,« pravi Ma-
don.
Tako Gurs kot nepremičninski poz-
navalci opozarjajo, da kakovostnih
stanovanj na trgu zmanjkuje, vsaj
tam, kjer je povpraševanje največje,
to je v Ljubljani in na Obali. Tisti, ki
kupujejo, pa lahko na nepremičnin-
skih portalih že mesece ali celo leta
srečujejo ene in iste oglase ter bizar-
nosti, kot je 20.000 evrov za pet
kvadratnih metrov veliko sobo v Ti-
voliju ali šest kvadratnih metrov ve-
liko garsonjero v Ljubljani. Para-
doksalno, v Kočevju dobite za
25.000 evrov 50 kvadratnih metrov
veliko stanovanje, rabljeno seveda,
na Koroškem je situacija podobna,
no, pa saj je tudi soba v Tivoliju ra-
bljena in potrebna obnove.
»V krizi so se spremenili tako kupci
kot prodajalci, predvsem slednji so
seznanjeni s tržno situacijo in so
pozabili številke, ki so jih imeli v
glavi, v smislu, da je moje ne glede
na vse skupaj vredno toliko in toli-
ko. Zato vsakega, ki pride, sedaj
najprej vprašam, ali želi prodati ali
prodajati. Če želi prodati, potem
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Pa vendarle …
Pardon, tale začetek spisa mora-
mo malo pojasniti. Torej, v širši
okolici ekipe naše rubrike pozna-
mo možakarja, ki pri vsaki razpra-
vi za omizjem na koncu, ko že vsi
utihnejo, ker se očitno strinjajo,
dvigne obrvi in reče: »Pa vendar-
le …« Kar naj bi pomenilo: kljub
vsemu je še kaj, česar nismo pov-
sem razčistili, mene že niste pov-
sem prepričali. In vse krene spet
od začetka. Včasih zadevo nekoli-
ko modificira in pripomni le: »Če-
tudi …« Isti pomen, drugačna em-
b alaža.
Ob dramatični predstavitvi izsled-
kov preiskave žalostnega inciden-
ta na novogoriški urgenci nam je
prišel na misel ravno ta izrek. Res
je, našli so odgovorne, ki so naro-
be spojili cevi za pline, napisali
zapisnike, prevzeli, plačali, med-
tem ko so zdravniki povsem ne-
dolžni. Oni so pač kupili aparat in
vprašali, ali je dober. »Dober je,
dober!« so odgovorili izvajalci. In
strokovnjaki v belem so mirno
verjeli. Četudi …
Bomo kar še enkrat omenili staro
filmsko srhljivko z naslovom Ko-
ma, z zgodbo o mladi stažistki, ki
se uči za kirurginjo. Mlada Susan
je, skratka, ugotovila, da bolniki v
bolnišnici umirajo, čeprav so ope-
racije nadvse uspešne. Pride člo-
vek operirat koleno, puf, pa se ne
zbudi več. Nihče ničesar ne posu-
mi, saj vse teče po predpisih. Bol-
nike, ki ostanejo brez zavesti
(učeno se reče, da so v komi), nato
vozijo v skrivnostni inštitut, kjer
jih kakor hranijo za boljše čase, v
resnici pa na črnem trgu prodajajo
njihove organe. Skupaj s šefom
klinike mastno služijo, dokler
vztrajna Susan ne razkrije srhljive
zarote.
Zakaj torej toliko bolnikov v ko-
mi? Mlada stažistka se kar v beli
halji plazi po raznih jaških in
ugotovi, da je v stropu nad opera-
cijsko dvorano številka 8 poseben
ventil. Ta po potrebi preusmeri
pline, ki jih uporabljajo anestezio-
logi za uspavanje oziroma prebu-
janje pacientov. Zdravnik naj bi
jim dajal kisik, v resnici pa reve-
žem v pljuča dovaja ogljikov mo-
noksid. In tako naprej.
Grozna, vendar izmišljena zgod-
ba. Tista v Novi Gorici na žalost ni
bila …

Drugi so preverjali
Človek bi pomislil, da bi nemara
tudi v novogoriški bolnišnici ozi-
roma na njihovi urgenci potrebo-
vali kakšno nejeverno Suzano, ki
ne bi slepo verjela formularjem in
lokalnim navadam. Zdravnikom
in vodilnemu sindikalistu, tudi
izučenemu anesteziologu, to ne
bo všeč, ampak bomo vseeno zno-
va napisali, kako je omenjeno no-
vico na spletu komentirala ena od
bralk: »Ko hraniš dojenčka, hra-
no pogreješ na preverjenem grel-
niku, ki ima ateste in vse živo. Ne
glede na to kapljico tekočine
spustiš na svojo roko, da se mal-
ček ne bi opekel. A ni tako?
Zdravnik pa ne, prvič uporablja
napravo za kisik, jo brez presku-
šanja natakne bolniku in ta umre.
Ja, nič, zadevo ponovi še sedem-
krat. Osmič pa reče, ma, hopsa,
tukaj nekaj ni v redu, zakaj pa je
umrl, če ima samo zlom noge? In
takrat preskusi zdravnica na sebi
in se zgrudi. Je to normalno?«
Seveda ni. Ko so novinarji spraše-
vali po drugih urgentnih oddelkih,
ki so jih odpirali po Sloveniji, so
povsod poročali: pred začetkom
obratovanja smo preverili, ali iz
cevi res prihaja pravi plin. Kako
to, če pa so tudi oni imeli formu-
larje z vsemi potrebnimi podpisi?
Tako smo napisali pred nekaj ted-
ni.
Nekdanji predstojnik ljubljanske
porodnišnice je v pismu bralca
opisal, kako so preizkušali na-
peljavo, ko so gradili novo bolniš-
nico. Niso vdihovali in omedleva-
li, tako kot zdravnici v Novi Gori-
ci, temveč so uporabljali navaden
vžigalnik: če je plamenček ugas-
nil, je pihal dušik, če je zaplapolal,
kisik. Kaj takrat še ni bilo prev-
zemnih obrazcev?
Kadar letalo pripeljejo s servisa,
pilot sede v kabino in po natan-
čnem seznamu preveri, ali res vse
deluje. On si pač ne more privoš-
čiti, da bi verjel podpisu in bi
potem, medtem ko bi strmogla-
vljal, olajšano zavzdihnil: »Ah, na
srečo je kriv Lojze, ki ni privil
vijaka, čeprav je napisal, da ga
je …«
Ampak glavno je, da je bilo vse v
skladu s predpisi! In tako se lahko
zdravniki in njihov mrki Kuštrin
mirno ter brez slabe vesti pripra-
vljajo na zmagovito stavko.
Pa vendarle … (dt) n

In res je kriv Lojze!

Hopla, oprostite!
Kar izvemo, vse povemo

»Kar vdihnite, mojstri trdijo, da je vse v redu!« / foto: Thinkstock
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DR. SRNA MANDIČ, PROFESORICA NA FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE

Javna najemnina
kot javno zdravstvo
Dr. Srna Mandič je profesorica na
Fakulteti za družbene vede v Lju-
bljani, njena področja raziskovanja
pa so že vrsto let stanovanjski trg,
družbena blaginja in kakovost bi-
vanja. Kot pove, na načelni ravni
nacionalno stanovanjsko politiko
imamo, a je zelo šibka, zato so tudi
rezultati, ki si jih lahko pripiše, zelo
šibki. »Sicer se zna z novim vod-
stvom republiškega stanovanjske-
ga sklada njen vpliv nekoliko pove-
čati in izboljšati, a je pomembno
dejstvo, da kažejo poslanci sramot-
no majhno zanimanje za stano-
vanjska vprašanja, ki pa so za ljudi
zelo pomembna,« pravi Mandiče-
va.
Smo po osamosvojitvi stanovanj-
ski trg zanemarili, z njim pa se
noče ukvarjati nobena vlada?
»V veliki meri je naša država svojo
stanovanjsko politiko, zelo velika
upanja in odgovornosti prepustila
trgu in temu, kar se bo tam dogaja-
lo. Potem pa se ni več spuščala v to,
kako trg deluje, kdo so akterji in kaj
delajo, po kakšnih načelih, kakšen
je njihov nadzor, je goljufanje ali ne.
Naši poslanci in država so živeli v
prepričanju, da je trg nekakšna ča-
robna palčka in bo sam uredil stva-
ri, pripeljal do učinkovite porazde-
litve nepremičnin oziroma stano-
vanj, državi in lokalni skupnosti pa
se ne bo več treba veliko ukvarjati s
tem. V veliki meri bi rekli, da je šlo
za 'hand-off' politiko, torej da sta-
novanjski trg ni stvar državne in
mestne odgovornosti. Rezultati so
sedaj, kakršni so, niso dobri.«
Gospodarska kriza je pokazala, da
stanovanjskega področja ni dobro
prepustiti le trgu. Zakaj v zadnjih
osmih letih od nastopa krize drža-
va vendarle ni osvežila trga nepro-
fitnih najemniških stanovanj?
»Ker je to zelo zahtevna naloga in
tudi politična stvar, ki bi jo bilo
težko spraviti skozi vso to politično

mašinerijo. Da bi bila torej država
odgovorna za ta trg in bi zavzela
pozicijo, da je najem stanovanja del
pravic ljudi, del javne ponudbe in
javnega sektorja ter ne stvar posa-
meznikov, da si sami urejajo stvari,
kot jim zadošča zasebna ponudba
na trgu.«
V drugih evropskih državah je
najemniški trg verjetno bistveno
močnejši.
»V večini zahodno- in srednjee-
vropskih držav je tako, v južnoe -
vropskih in tudi v vzhodnoevrop-
skih pa ne, tam je najemnega sek-
torja relativno malo. Pri nas imajo
najemniška stanovanja tudi neko
stigmo v smislu, da če živiš v jav-
nem najemnem stanovanju, dobi-
vaš pomoč od države in jo zlora-
blj aš, namesto da bi sam vlagal
sredstva v nepremičnino. A to ni
res, kajti plačevati najemnino, če je
stroškovna, pomeni, da če vse ob-
dobje tako živiš in plačuješ vse stro-
ške, naložbo in vzdrževanje, dolgo-
ročno vse to tudi pokriješ.  V 60
letih, kolikor je življenjska doba
najemnega stanovanja, se investici-
ja mora pokriti. Bolj pravilno bi bilo
gledati na javna najemna stanova-
nja kot na javno zdravstvo in šol -
stvo, na kateri gledamo kot na pra-
vico.«
Kaj je posebnost slovenskega sta-
novanjskega trga?
»Čeprav je država ves čas veliko
pozornosti in odgovornosti prepuš-
čala stanovanjskemu trgu, zasebni
iniciativi in sredstvom, je bilo zelo
malo napravljenega, da bi ustano-
vila primerne podporne ustanove,
kot so stanovanjsko varčevanje,
ugodna posojila, garancije, davčne
olajšave za stanovanja. Ker je tega
neverjetno malo, so za gospodinj-
stva stanovanja težko cenovno do-
segljiva, sploh z lastnimi sredstvi.
Ko smo delali raziskave, smo ugo-
tavljali, da se v nova stanovanja

selijo v glavnem tisti, ki že imajo
primerna stanovanja, a se selijo v
boljša. Premikov ljudi v primernej-
ša stanovanja, teh, ki imajo zelo
slaba stanovanja in neprimerne
stanovanjske razmere, je zelo malo.
Zelo pogosto je tudi prisotna po-
moč sorodstva, ki rešuje ta prima-
njkljaj stanovanjske politike, učin-
kovito seveda tam, kjer lahko in
kjer imajo sorodniki dobre stano-
vanjske vire.
Pri nas imamo dve kategoriji mla-
dih. Ena velika je tista, ki še vedno
živi v stanovanju staršev, in ti imajo
zelo dobre stanovanjske razmere, v
povprečju boljše kot njihovi vrstni-
ki v Evropi. Na drugi strani pa je
peščica mladih, ki ne živijo pri star-
ših, ampak v nekem samostojnem
stanovanju. Ti pa imajo relativno
slabe stanovanjske razmere, velika
bremena in so relativno nezadovo-
ljni s stanovanjskimi razmerami.«
(kap) n

naredimo tržno analizo, pogoje, po-
stavimo neko začetno ceno, ki je
malce višja, in to je to. Kupci pa so
večinoma informirani iz medijev,
poznajo posamezne primere, draž-
be in potem pridejo z nekim cenov-
nim vtisom v glavi, tako da potrebu-
ješ kar nekaj časa, da jim razložiš,
kakšno je dejansko stanje. Pri res-
nih prodajalcih gre za odstopanje
cene do največ deset odstotkov,
kdor ima kakšna druga razmerja, se
mi ne zdi ravno resen pri postavitvi
cene,« je povedal Madon.

Zgodovina se ponavlja?
Naša država se ni iz gospodarske
krize nič naučila in nadaljuje stano-
vanjsko politiko, ki jo je »začrtala«
po osamosvojitvi in stanovanjski trg
skoraj povsem prepustila trgu. Sta-
novanjski sklad RS s ponudbo sta-
novanj po tržnih cenah pač ne mo-
re uspešno reševati stanovanjskega
problema srednjega sloja in nižjeg a
srednjega sloja, kaj šele socialno
ogroženih. Se nam torej lahko po-
novi že videna zgodba iz časa po
osamosvojitvi, ko so cene stanovanj
zaradi velikega povpraševanja in
majhne ponudbe rasle do povsem
nepredstavljivih vsot?

»Do neke mere da, toda da bi cene
rasle po deset odstotkov na leto in
bi plačevali 3000 evrov za kvadrat-
ni meter novogradnje … Mislim, da
se v tem smislu situacija ne bo po-
novila, saj je treba gledati na to,
kakšna je realna kupna moč ljudi in
koliko plač odšteješ za kvadratni
meter stanovanja. Po krizi se je ta
količnik precej popravil, sicer še
nismo na ravni Nemčije in Avstrije,
a smo blizu. Ljudje so postali previ-
dnejši. Je pa situacija nevarna. Mor-
da bo ravno prihodnje leto najbolj
kritično, kajti če ni novogradenj, se
pritisk vedno izvaja na sekundar-
nem trgu, saj se povpraševanje pre-
seli tja,« pojasnjuje Madon, ki sicer
že dvajset let opozarja, da bi morala
država urediti najemniški trg.
»Če je nekdo na začetku kariere, je
povsem vseeno, ali mu ponudiš st a-
novanje za 1300 ali za 2300 evrov
na kvadratni meter. Ne more si ga
kupiti, lahko pa stanovanje najame.
Država ne bi smela graditi in proda-
jati stanovanj, ampak graditi in od-
dajati, samo na tak način lahko po-
mag aš mladim. Vsi drugi ukrepi,
subvencije, stimulacije, so lahko le
vzporedni,« je jasen Zoran Ma-
don. n

»Če je nekdo na
začetku kariere, je
povsem vseeno, ali
mu ponudiš
stanovanje za 1300
ali za 2300 evrov na
kvadratni meter. Ne
more si ga kupiti,
lahko pa
stanovanje najame.
Država ne bi smela
graditi in prodajati
stanovanj, ampak
graditi in oddajati,
samo tako lahko
pomagaš mladim.«

4Dr. Srna Mandič:
»Ko smo delali raziskave, smo
ugotavljali, da se v nova stanovanja
selijo v glavnem tisti, ki že imajo
primerna stanovanja, a se selijo v
boljša .«
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