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Obnovili bodo najstarejši HE 
Gabrijelčič navaja, da so s preno-

vo elektrarn v Soških elektrarnah 
uredili enoten pretok 180 kubič-
nih metrov na sekundo na verigi 
hidroelektrarn na srednji Soči, 
tako da lahko ta hkrati obratuje v 
vršnem načinu obratovanja ali v 
katerem koli drugem načinu z ena-
kim pretokom. Tak pretok omogo-
ča najboljši izkoristek celotne veri-
ge hidroelektrarn. 

Hidroelektrarne na Soči z mo-
čjo več kot 10 MW so avtomatizi-
rane in daljinsko vodene, tiste do 
10 MW pa so daljinsko nadzirane. 
Vzpostavili so tudi enotno ekipo za 
vzdrževanje vseh hidroelektrarn. 
»Tako smo optimirali število zapo-
slenih v verigi, saj smo jih uspo-
sobili tako, da lahko delajo v več 
elektrarnah. Druga pomembna 
oblika optimiranja kadrov je naša 
vzdrževalna delavnica. Ta združuje 
kadre, ki uspešno opravljajo revizi-
je in remonte po malih elektrar-
nah, vključujejo pa se tudi v delo 
večjih elektrarn, zlasti ko pride do 
težav ob visokih vodah,« je prepri-
čan direktor Soških elektrarn, v 
katerih je zaposlenih 133 ljudi, ve-
čina seveda v proizvodnji.

Soške elektrarne  V iskanju večje izrabe vodnih zmogljivosti

Nič ne gre po načrtu in po pričakovanju
in srednji Savi. Na območju ener-
getske lokacije za Savo v Trbovljah 
bi že lani morala stati plinsko-
parna enota. Letos bi po prvotnih 
napovedih takratnega direktorja 
Teta Marka Agreža, ki se mu je na 
zadnjem razpisu uspelo uvrstiti 
v ožji izbor kandidatov za člana 
uprave HSE, morali dokončati tudi 
70-milijonsko naložbo v prenovo 
četrtega bloka. 

Če bi projekta uresničili, bi se v 
zadnjih petih letih v Zasavju samo 
v termoenergetiki vrtelo okrog 300 
milijonov, v hidroenergetiki pa še 
280 milijonov evrov. A nič od tega. 
HSE, ki je do nedavna računal na 
koncesijo na srednji Savi, zdaj pa 
se mu ta zaradi slabega poslovanja 
vse bolj izmika, vztraja, da je »z vi-
dika neizkoriščenega vodnega po-
tenciala, ki ga ima Slovenija prav v 
Savi, odločitev o gradnji verige HE 
na srednji Savi smiselna«.

A projekt se nikakor ne odvija po 
pričakovanjih. HSE, ki je v šaleški 
premogovni blok vložil poldrugo 
milijardo, je optimistično pričako-
val, da bodo prvi objekti na srednji 
Savi zgrajeni že v obdobju 2009–
2025. Zaradi zamude koncendenta 
(države) so izvedbeni plan enkrat 
že morali popraviti. Predviden rok 
konca gradnje desetih HE so »po 
tehtni analizi« premaknili na »leta 
okoli 2030«. A najbrž bo potrebnih 
še nekaj popravkov, saj se niti prve 
v nizu HE, Suhadola, najverjetneje 
ne bo mogoče lotiti pred 2018, gor-
vodno od Litije pa po ocenah MZIP 
ne pred 2021 – pa še to ob domne-
vi, da bo imel investitor zagoto-
vljen denar in da bodo postopki 
umeščanja v prostor končani.

Hidroelektrarne na srednji Savi  Šestdeset let star koncept hidroelektrarn na Savi najbolj šepa prav na srednjem delu od Tacna do Suhadola

HE na srednji Savi
Na srednji Savi je do Litije predvidena veriga treh HE – Suhadol, Trbovlje, 
Renke; na ljubljanskem in litijskem odseku Save pa obstajajo tri različice 
z devetimi (Litija 1, Litija 2, Ponoviče, Kresnice, Jevnica, Zalog, Šentjakob, 
Ježica in Tacen) oziroma šestimi HE (Ponoviče, Kresnice, Jevnica, Zalog, 
Šentjakob, Ježica).

Prošnja ministru Židanu, naj pohiti
leta najti odgovore na tehnična 
vprašanja glede HE Mokrice: razde-
litev energetskega potenciala delno 
v Sloveniji načrtovane akumulaci-
je hrvaške HE Zaprešić, negativni 
učinek slovenske verige na prodo-
nosnost na Hrvaškem, finančno 
donosnejše skupno obratovanje slo-
venske in hrvaške verige ali dva pro-
izvodno ločena sistema z manjšim 
dobičkom ter poenotenje podatkov 
o največjih pretokih Save.

Brez nepričakovanih zapletov pri 
pridobivanju okoljevarstvenega so-
glasja bo gradbeno dovoljenje za HE 
Mokrice izdano v začetku leta 2016. 
Če bo denar na voljo pravočasno, je 
realno dosegljiv rok za začetek obra-
tovanja celotne verige jesen 2019.

Spodnjesavska veriga  Kljub 20-milijonskim koristim država ne pospeši gradnje, temveč z njo zavlačuje

Neproračunske pridobitve verige
Dodatni pozitivni učinki pravočasne izgradnje brežiške in mokriške elek-
trarne so delo za slovenska podjetja (izvedejo lahko 90 odstotkov naročil), 
večja protipoplavna varnost (leta 2010 je od 5,6-milijonske škode v Posavju 
za 4,4 milijona evrov škode nastalo ob Savi), izničenje učinkov suše (v pov-
prečju suša vsaka tri leta povzroči 2,2 milijona neposredne škode v pride-
lavi kmetijskih pridelkov na območju predvidenih namakalnih sistemov na 
spodnji Savi) in izognitev milijonskim kaznim zaradi zamujenih pogodbenih 
rokov z dobavitelji opreme za hidroelektrarne ter neizpolnjevanja zavez do 
EU, zapisanih v akcijskem načrtu za obnovljive vire energije do leta 2020.

Stroški lahko poberejo velik del donosa

Andrej Motl

Pri pregledu spletnih strani ponu-
dnikov na trgu lahko opazimo za-
gotovila o uspešnem delu njihovih 
upravljavcev in njihovi strokovno-
sti. Odločitev za upravljanje naj bi 
ob velikem prihranku časa, ki bi ga 
za nakup in prodajo vrednostnih 
papirjev sicer porabil sam, posame-
zniku zagotovila tudi sprejemanje 
naprednih naložbenih odločitev in 
s tem dolgoročno rast premoženja. 
Veliko težje od takih trditev je pri 
ponudnikih najti ustrezen pregled 
stroškov oziroma njihovega vpliva 
na višino donosov. Donosi se pri 
upravljanju premoženja navadno 
v rednih intervalih delijo med 
stranko in upravljavcem. Glede 
na izbrani produkt ponudnik zase 
navadno zadrži od 15 do 20 odstot-
kov. Delitev poteka različno po-
gosto – na četrtletje, polletje, leto 
–, kar je za vlagatelja lahko zelo 
pomembno. Pri pogostejšem ob-
računavanju se deli tudi donos, ki 
ga pozneje zaradi padcev vredno-
sti premoženja mogoče sploh ne 
bi bilo. Pri ponudniku je smiselno 
preveriti, ali upošteva načelo »high 
water mark«, po katerem se deli le 
dobiček, ki presega raven premo-
ženja ob zadnji delitvi dobička. 

Naslednji pomemben dejavnik 
je višina upravljavske provizije, 
ki jo ne glede na dosežen rezultat 
ponudniki strankam odbijejo od 
vrednosti celotnega portfelja. Na 
njeno višino med drugim lahko 
vplivata obseg portfelja in izbrana 
naložbena politika. Pri ponudni-
kih, ki smo jih o tem vprašali, mo-

ramo zanjo na letni ravni odšteti od 
nič pa vse do 3,4 odstotka sredstev. 
Tudi ta strošek ponudniki obraču-
navajo različno pogosto, večinoma 
pa na mesečni ali četrtletni ravni.

Več transakcij, več stroškov 
Pri upravljanju premoženja naš do-
nos lahko občutno zmanjšajo tran-
sakcijski stroški, ki nastanejo ob 
nakupih in prodajah vrednostnih 
papirjev. Na njihovo višino med 
drugim lahko vplivata izbor trgov, 
na katerih so transakcije izvedene, 
in upravljavčeva aktivnost. Nekoli-

ko manj pogosto ponudniki upra-
vljanja premoženja zaračunavajo 
vstopne ali izstopne stroške, a je 
zato smiselno, da smo nanje pose-
bej pozorni. Pri samostojnem trgo-
vanju morajo vlagatelji med dru-
gim računati na strošek odpiranja 
trgovalnega računa, nadomestila 
za njegovo vodenje in ležarine.

Zaradi zelo velikega števila po-
stavk in dejstva, da stroške vsak 
ponudnik obračunava po svoje, 
jih težko primerjamo med seboj. 
K slabi transparentnosti pripomo-
rejo tudi številni ponudniki, ki v 

svojih cenikih ne navajajo končnih 
zneskov, ampak zneske brez davka 
na dodano vrednost.

Kako uspešni so upravljavci?
Še težje kot o stroških interesenti 
za storitev upravljanja premože-
nja dobijo informacije o pretekli 
uspešnosti posameznih upravite-
ljev. Izbrane ponudnike na trgu 
smo zaprosili za podatke o do-
nosih pri upravljanju v lanskem 
letu. Uspešnost upravljanja lahko 
ocenimo s primerjavo povprečnih 
donosov upravljanih portfeljev z 

gibanjem primerjalnega indeksa 
(PI) oziroma benchmarka. Ta in-
deks se portfeljem vnaprej določi 
glede na izbrano naložbeno po-
litiko, navadno pa je sestavljen iz 
enega ali več indeksov delniških 
in obvezniških trgov. Upravljavec 
dela dobro, če donosi presegajo in-
deks, in tudi če v primerjavi z njim 
v manj ugodnih razmerah zaznava 
manjše padce. 

V Alti pravijo, da so pri repre-
zentativnih portfeljih glede na 
naložbene politike lani dosegli do-
nose v višini od nekaj odstotkov 

do slabih 15 odstotkov, pri večini 
je to dovolj za preseganje PI. Pri iz-
računih so upoštevani vsi stroški, 
razen delitve dobička. Kot repre-
zentativne portfelje so upoštevali 
tiste, ki ne vsebujejo specifičnih 
omejitev na zahtevo strank in ne-
likvidnih naložb. Pravijo, da se 
zaradi specifičnih lastnosti, izbra-
nih naložb in višin upravljavskih 
provizij pri posameznih portfeljih 
rezultati sicer lahko razlikujejo od 
navedenih.

Pri družbi Moja delnica je bila 
lani povprečna donosnost vseh 

portfeljev na domačem in tujem 
trgu 14,14-odstotna, svetovni in-
deks MSCI, s katerim se primerja-
jo, pa je zaznal 18,74-odstotno rast. 
Ocena pomeni neto donosnost po 
odbitku vseh stroškov. V družbi si-
cer pravijo, da delujejo po principu 
upravljane volatilnosti in naložbe-
no politiko prilagajajo razmeram 
na trgu, pri tem pa ne sledijo PI: 
»V določenih obdobjih je sestava 
portfelja pri upravljanju kljub glo-
balni razpršitvi naložb po celinah 
in valutah zaradi odločitve o nižji 
izpostavljenosti in nižjem spreje-
tem tveganju precej drugačna kot 
sestava in donosnost primerjalne-
ga indeksa.« 

V Iliriki je povprečen neto do-
nos portfeljev strank po obraču-
nu vseh stroškov lani znašal 7,29 
odstotka. Nekoliko višji je bil pri 
strankah z večjimi portfelji, zato je 
skupni donos sredstev v upravlja-
nju znašal 7,99 odstotka. Njihov 
benchmark Dow Jones Global je 
rastel po 15,6-odstotni stopnji.

Iz Gorenjske borznoposredniške 
družbe so sporočili, da pri produk-
tu GBD Šparovček, ki se upravlja 
pasivno in ima zato nizke stroške, 
donos indeksa Dow Jones Global 
presegajo že vse od njegove uved-
be. Pri aktivnem upravljanju za PI 
trenutno zaostajajo. Med razlogi 
navajajo dolgoročno večjo zasto-
panost naložb na razvijajočih se 
trgih, kjer nadpovprečne donose 
pričakujejo v prihodnjih letih.

Večina vprašanih bank je bila 
pri pojasnjevanju donosov glede 
na PI zadržana. Pri UniCreditu 
pravijo, da je neto donos portfeljev 
po odbitku vseh stroškov pri raz-
ličnih naložbenih politikah znašal 
od dveh do 13 odstotkov, donos PI 
pa od dva do 15 odstotkov. V Novi 
KBM pravijo, da pri njih primer-
java povprečnega donosa s PI ni 
ustrezna, ker s strankami soobli-
kujejo specifične portfelje z razno-
vrstnimi donosi, podatkov o kon-
kretnih poslih pa po zakonu ne 
smejo razkrivati. Od banke NLB 
in banke BKS odgovorov do konca 
redakcije nismo prejeli.

Upravljanje premoženja  Zaradi slabe transparentnosti je primerjava med ponudniki zahtevna naloga, stroške vsakdo obračunava po svoje
Za uspešno dolgoročno vlaga-
nje na kapitalskih trgih potre-
bujemo ustrezno znanje in ve-
lik vložek časa. Posameznikom 
z večjim premoženjem banke 
in borznoposredniške družbe 
ponujajo storitev upravljanja 
premoženja. Tudi če izberemo 
to možnost, se težkim odloči-
tvam ne moremo izogniti. 

Pri ponudniku je smiselno preveriti, kakšna je predvidena delitev dobička. Foto Thinkstock

Geslo za dostop je smiselno pogosto zamenjati

Andrej Motl

V podjetju Halcom, overitelju digi-
talnih potrdil, so na take pomisle-
ke hoteli odgovoriti z delavnico, na 
kateri so predstavili prednosti sple-

tne banke in nasvete za njeno var-
no uporabo. Poudarili so, da danes 
s spletno banko v udobju domače-
ga naslanjača in brez čakanja v vr-
stah lahko dostopamo do številnih 
storitev, ki so se nekoč izvajale zgolj 
na bančnih okencih. Med drugim 
lahko preverimo stanje na računu, 
promet v izbranem obdobju, pla-
čamo račune, oddamo prošnjo za 
izdajo kreditne ali plačilne kartice 
ter zaprosimo za spremembo viši-
ne limita. Pri tem nismo omejeni 
na določen odpiralni čas, storitve 
pa lahko opravljamo tudi v tujini.

Prednost uporabe spletnega 
bančništva je tudi v nižjih stro-
ških. Za njeno uporabo lahko dol-
goročno precej prihranimo že pri 

plačilu položnic. Predpostavimo, 
da jih moramo na mesec plačati 
pet. Pri povprečni višini nadome-
stil na bančnem trgu bomo na ban-
čnih okencih za to morali odšteti 
približno 7,5 evra, na spletni banki 
pa 1,65 evra – zneski so sicer med 
bankami različni. 

Spletna banka  
je primerna za vsakogar
Spletna banka od uporabnika ne 
zahteva veliko predhodnega zna-
nja, z nekaj vaje se jo ne glede na 
starost lahko nauči uporabljati 
vsakdo, ki to želi. Na napačne vno-
se, ki se pri njeni uporabi lahko hi-
tro zgodijo, nas vmesnik praviloma 
pravočasno opozori.

Pri plačilu položnic, ki je ena 
najpogosteje uporabljanih stori-
tev, so uporabniki včasih negoto-
vi, kadar nimajo na voljo prediz-
polnjenega obrazca UPN. Pogosto 
se sprašujejo o tem, kaj vpisati v 
polji »koda namena« in »referen-
ca«. Na delavnici so pojasnili, da 
je pomen kode namena v zbiranju 
statističnih podatkov, zato napač-
ni vnos ne bo imel posledic. Če 
kode nimamo, lahko izberemo 
možnost OTHR oziroma »drugo«. 
Če pri plačilu nimamo reference, 
imamo več možnosti. V prvo po-
lje lahko, denimo, vpišemo kodo 
SI00 in v drugo polje številko ra-
čuna ali datum, na katerega opra-
vljamo plačilo, ali pa v prvo polje 

vpišemo kodo SI99 in drugo polje 
pustimo prazno.

Upoštevajmo  
varnostne ukrepe
Banke za varnost pri dostopanju 
do spletnega bančništva skrbijo z 
obvezno uporabo digitalnega po-
trdila oziroma certifikata, gene-
ratorja gesel ali kombinacije obeh 
možnosti. Oba načina omogočata 
dobro zaščito, pomembna razlika 
med njima pa je, da je generator 
namenjen vstopu v specifično 
spletno banko, kvalificirano digi-
talno potrdilo pa v elektronskem 
poslovanju pomeni nekakšno 
osebno izkaznico. Med drugim ga 
lahko uporabimo tudi za dostop do 

podatkov o obveznem zdravstve-
nem zavarovanju, za podaljšanje 
vozniškega dovoljenja, zamenjavo 
stalnega prebivališča in izpis ma-
tičnega lista o rojstvu.

Kvalificirano digitalno potrdilo 
lahko naročimo po spletu, a mora-
mo svojo identiteto izdajatelju do-
kazati osebno, po natančno pred-
pisanem postopku, ki preprečuje 
zlorabe. Pri naročilu fizične osebe 
lahko izbirajo med standardnim 
digitalnim potrdilom – hrambo na 
računalniku (soft certifikat) ali na-
prednim digitalnim potrdilom na 
USB-ključu oziroma pametni kar-
tici, ki jo na računalnik priključijo 
prek posebnega čitalca. Hrambo 
certifikata na računalniku v Halco-

mu odsvetujejo, saj je v tem prime-
ru vidno morebitnim napadalcem 
in lažje postane predmet zlorabe.

Pri uporabi digitalnega potrdila 
je dobro upoštevati nasvete, ki po-
večujejo varnost. Priporočljivo je, 
da dodeljeno PIN-kodo, ki je doda-
ten način zaščite pri dostopanju do 
storitev, redno menjamo. Pri tem 
se izogibajmo predvidljivim kom-
binacijam števil ali kombinacijam, 
ki bi jih kdor koli lahko povezal z 
nami. Če po uporabi certifikata 
nadaljujemo delo na računalniku, 
je smiselno, da kartico oziroma 
USB-ključ s certifikatom iz njega 
izključimo. Uporaba standardnega 
digitalnega potrdila ni priporočlji-
va v javnih omrežjih. 

Spletna banka  Raje kot na računalniku certifikat hranimo na pametni kartici ali na USB-ključu

Čeprav se uporaba spletne-
ga bančništva širi, se predvsem 
starejši komitenti klasičnim 
bančnim okencem pogosto 
niso pripravljeni odpovedati. 
Nekateri tako poslujejo iz na-
vade, drugi so prepričani, da 
nimajo dovolj računalniškega 
znanja, številne pa skrbi tudi 
varnost poslovanja.

Na hrvaški obali cene tudi petino nižje kot na slovenski

Andrej Motl

Cene na hrvaškem nepremič-
ninskem trgu se že od leta 2008 
vztrajno znižujejo. Po mnenju Die-
ga Potočnika iz agencije Sonce ne-
premičnine, ki je na tamkajšnjem 
trgu precej navzoča, so na ta trend 
med drugim zelo vplivale tudi sla-
be politične in gospodarske raz-
mere v Sloveniji, zaradi katerih se 
je zanimanje Slovencev za nakup 
zmanjšalo. 

Zaradi pozitivnih gospodarskih 
napovedi v Sloveniji in EU Potoč-
nik pričakuje, da se bo padanje še 
letos ustavilo. V prid temu govori 
tudi dejstvo, da so številni investi-
torji, ki so zaradi slabega finanč-
nega stanja morali prodati svoje 
nepremičnine, to že storili, zato 
se zaradi tega cene ne bodo več 
zniževale. Poudarja tudi, da se je v 
zadnjih šestih letih na Hrvaškem 
malo gradilo in da so kakovostne 
nepremičnine že večinoma proda-
ne. Potencial rasti cen je po njego-
vem mnenju večji kot na sloven-
skem trgu. 

Tudi manj kot tisoč evrov  
za kvadratni meter
Slovenci, ki se želijo preseliti na 
obalo, pri tem namesto o Izoli, 
Kopru ali Portorožu vse pogosteje 
razmišljajo o hrvaški Istri in drugih 
nam bližnjih obalnih področjih, 
opaža Jože Podgoršek, predsednik 
slovenskega nepremičninskega 
združenja FIABCI in skupine SLO + 
CRO. Takšna odločitev je po njego-
vem mnenju zaradi od deset do 20 
odstotkov nižjih cen lahko smisel-
na tudi iz naložbenega vidika. Pri 
tem kot primer navaja, da se v Ko-
pru po podatkih geodetske uprave 

povprečna oglaševana cena rablje-
nega stanovanja giblje od 2000 do 
2200 evrov za kvadratni meter, na 
Hrvaškem pa so po podatkih por-
tala realestatecroatia.com te cene 
v zadnjih dvanajstih mesecih zna-
šale 1791 evrov za kvadratni meter 
v Istarski in 1879 v Primorsko-go-
ranski županiji. 

Potočnik pravi, da najvišje cene 
na hrvaškem trgu dosegajo nepre-
mičnine, ki so za slovensko držav-
no mejo in do Rovinja, sledijo pa 
jim nepremičnine v Opatiji z okoli-
co ter na otoku Krku. Nepremični-
ne z večjo površino in na nekoliko 

slabših lokacijah, nekaj kilometrov 
od morja, so kupcem na voljo tudi 
že za manj kot tisoč evrov za kva-
dratni meter. Slovenci sicer največ 
povprašujemo po dvosobnih ali 
trisobnih stanovanjih v pritličjih z 
vrtom, pri katerih je mogoč dostop 
do morja brez avtomobila, ki so no-
vogradnje ali stare nekaj let. Med 
regijami dajemo prednost Istri in 
Krku. 

Varnost se izboljšuje
Slovence pred nakupom nepre-
mičnin na Hrvaškem pogosto skr-
bi izvedba posla. Podgoršek pravi, 
da je na splošno trg dostopnejši in 
varnejši, kot je bil. Pravna varnost 
kupcev se je izboljšala zaradi večje 
transparentnosti pri vpogledu v 
zemljiško knjigo. Potočnik odsve-
tuje nakup neposredno od proda-
jalca ali prek hrvaške agencije, saj 
ni zagotovil, da bo ta res izpeljan. 
»Nakup je treba izvesti prek agen-
cije, ki dobro pozna hrvaški trg, 
ima dolgoletne izkušnje na tem 
področju. Agencija mora biti s kup-
cem vse od ogleda nepremičnine 
in vključno do vpisa v zemljiško 
knjigo,« še poudarja. 

Davek na nepremičnine naj 
ne bi bistveno vplival na cene
Pred odločitvijo za vstop na hrva-
ški trg je pomembno, da poznamo 
davčne obveznosti. Pri nakupu 
nepremičnine od fizične osebe 
moramo plačati petodstotni da-
vek (od prodajne cene) na promet 
nepremičnin. Če kupujemo od 
pravne osebe, zavezanca za DDV – 
ponavadi v primeru novogradenj 

– pa moramo petodstotni davek 
plačati od skupnega zneska vre-
dnosti dela zemljišča, na katerem 
je nepremičnina, in komunalnega 
prispevka. Potočnik pravi, da da-
vek preračunano pomeni od ene-
ga do tri odstotke kupoprodajne 
cene nepremičnin, višina je raz-
lična glede na občino, v kateri je 
nepremičnina.

Pri nakupu apartmaja na Hr-
vaškem postanemo zavezanci za 
plačilo davka na počitniške hiše 
– velja za vse zgradbe, ki se upora-
bljajo občasno oziroma sezonsko. 
Na letni ravni znaša od pet do 15 
kun za kvadratni meter uporabne 
površine, tudi v tem primeru je 
višina stroška odvisna od občine. 
Potočnik pričakuje, da bo Hrva-

ška v bližnji prihodnosti uvedla 
že dolgo napovedan davek na ne-
premičnine. Meni pa, da lastnikov 
počitniških nepremičnin novi 
davek ne bo izrazito bolj davčno 
obremenil kot davek na dopustni-
ške hiše. Posledično tudi večjega 
vpliva na cene nepremičnin na 
hrvaški obali uvedba po njegovi 
oceni ne bo imela.

Nakup nepremičnine  Večletno padanje cen na hrvaškem nepremičninskem trgu se bo po predvidevanjih kmalu ustavilo
Po podatkih hrvaškega finanč-
nega ministrstva in združenja 
za poslovanje z nepremični-
nami smo bili Slovenci s skoraj 
tretjinskim deležem v zadnjih 
dvajsetih letih najpogostejši 
tuji kupci nepremičnin na Hr-
vaškem. Po mnenju nekaterih 
poznavalcev trga te tudi z na-
ložbenega vidika postajajo vse 
bolj zanimive.

Najdražje nepremičnine na hrvaški obali so od slovenske meje do Rovinja. Foto Igor Modic
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v evrih za kvadratni meter
Cene stanovanj po regijah na Hrvaškem
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