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Pri odločanju o tem, ali bomo gradili nepremičnino ali kupili
stanovanje, je potrebnega kar nekaj tehtanja in razmišljanja o tem,
kaj nam pri bodočem novem domu največ pomeni ter kaj nam sploh
dopuščajo naše finančne zmožnosti.
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Nakup ali gradnja? Tadej Pepevnik, nepremičninski posrednik iz
podjetja Atrium nepremičnine d. o. o., svetuje: »Ko govorimo o
odločitvi ali nepremičnino kupiti ali se odločiti za gradnjo, moramo
upoštevati vse parametre, ki so potrebni, da bi do nakupa/izgradnje prišlo.
Pri nakupu nepremičnine končnemu kupcu ni potrebno skrbeti za veliko
stvari (zemljišče, vsi prispevki, projekt, izvajalci …), ki jih je potrebno
upoštevati pri sami gradnji objekta. Največja prednost je vsekakor čas, saj
pri nakupu kupujemo končni izdelek, ki je v večini primerov že pripravljen
za njegovo nemoteno uporabo, medtem ko je potrebno pri gradnji hiše
upoštevati dejstvo, da je potrebno kar nekaj časa (lahko tudi več
mesecev), da zberemo vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna, da se z
gradnjo lahko prične; kot tudi čas, ki je potreben za samo gradnjo in
kasnejšo finalizacijo hiše«.
Ko govorimo o stroških nakupa novega trosobnega stanovanja v izmeri
cca. 80 m2 v Mariboru in ožji okolici se cene leteh gibljejo med 70.000,00
in 120.000,00 evri. Cene pri novih samostojnih hišah (izdelanih na
»ključ«) v izmeri cca 130 m2 na istem področju pa se gibljejo med
130.000,00 in 250.000,00 evri. Pri cenah je potrebno upoštevati velikost
zemljišča, na katerem se nepremičnina nahaja in
tudi samo mikro
lokacijo.
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Za gradnjo hiše je strošek gradnje odvisen od naslednjih dejavnikov, ki
bistveno vplivajo na ceno. Ti so:
- cena zemljišča,
- cena komunalnega prispevka,
- tip gradnje (klasična, montažna) in
- kakovost vgrajenih materialov.
Tako lahko gradnja hiše v velikosti cca 130 m2 na zemljišču v izmeri 800
m2 stane od 120.000,00 pa vse do 500.000,00 in več tisoč evrov.
Vir: www.gradim.si/od-ideje-do-gradnje/hisa-ali-stanovanje.htm
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