
VAŠ OSEBNI SVETOVALEC
Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom

v najvišje dobro vseh. 

Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, 

interesi in potrebe oz. odločitve vseh treh generacij.   

HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. 



Slovenke  in  slovenci svoje nepremičnine prodajamo 

oz. kupujemo enkrat v življenju, redki so tisti, ki to 

storijo dvakrat ali večkrat. Zato nimamo potrebnih 

izkušenj pri tem in takoj se pojavijo vprašanja, kako to, 

zakaj to, (pravno in dejansko stanje nepremičnine, 

zemljiška knjiga, kataster, finančno poslovanje, terjatve 

na nepremičninah, pravice tretjih oseb na nepre-

mičninah, prenos lastništva in posesti, prenos finančnih 

sredstev, plačilo prometnega davka, davka na dobiček 

od kapitala, predkupne pravice, služnosti, hipoteke, 

prepovedi obremenitve in odtujitve, solastniški deleži, 

časovno usklajevanje, kako pristopiti k nepremi-

čninskemu trgu, kakšna je cena oz. vrednost 

predmetne nepremičnine, ki jo narekuje trg), predvsem 

pa, kako v najkrajšem 

možnem času dobro in 

varno prodati / kupiti 

nepremičnino, seveda 

z najmanjšimi stroški.

PRIHRANIMO VAM ČAS IN DENAR!                



Samostojno posredovanje pri prometu z nepremičninami in 

celostna storitev družbe HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. Vam 

omogoča najhitrejšo, učinkovito, varno in direktno nepre-

mičninsko poslovanje, kjer boste preko družbe HIŠA 

NEPREMIČNINE 1 d.o.o.:

PRIHRANIMO VAM ČAS IN DENAR!                

Pravno in odškodninsko zaščiteni tako Vi kot vaše 
nepremičnine

Dobi l i  osebnega nepremičninskega svetovalca 
/svetovalko

Preveritev pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, s 
katerim je prodajalec seznanjen pred začetno prodajo, 
kupec pa že pred samim ogledom predmetne 
nepremičnine

Omogoča varen prenos finančnih sredstev, lastništva in 
posesti nepremičnine, vključno z pripravo celotne 
dokumentacije

Izognili številnim nepotrebnim ogledom, ki niso niti malo v 
skladu z vašimi željami, interesom ter finančnim 
zmožnostim in potrebam

Uredila vse potrebno na inštitucijah, kot so zemljiška 
knjiga, davčna uprava, upravne in občinske službe lokalne 
uprave, bank, cenilcev, stečajnih upravnikov, upravnikov 
stavb...

Deležni boste tudi 50 % cenejšega plačila posredniške 
storitve pri vsakem nadaljnjem nepremičninskem 
posredovanju;                 



Kranj

Ljubljana
Nova gorica

Koper

Postojna

Novo mesto

Celje 

Maribor
Velenje

Krško

Jesenice

Naš cilj je, da uresničujemo Vaše sanje s celostno 

storitvijo nepremičninskega poslovanja družbe HIŠA  

NEPREMIČNINE 1 d.o.o., da izpolnite svoje želje, 

interese in potrebe glede nepremičnin, zato je naš cilj  

posledično tudi, kako se Vam in Vašim nepremičninam 

čim bolj približati tudi lokalno. 

Zato odpiramo nove Poslovne Enote  družbe HIŠA 

NEPREMIČNINE 1 d.o.o. v vseh večjih krajih po celi 

Sloveniji.

Murska
Sobota

Trebnje

PRIHRANIMO VAM ČAS IN DENAR!                



PRIHRANIMO VAM ČAS IN DENAR!                

Tržaška c. 134, 1000 Ljubljana

www.hisanepremicnine.si
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LJ - ZAHOD - Vič

LJ - Center

tel.:  +386 (0) 1 256 37 50 

KP

Tržašk
a cesta

Kako najhitreje do nas in naših samostojnih posredovanj 

pri prometu z nepremičninami in celostnih 

nepremičninskih storitev družbe 

HiŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. z več letno tradicijo.

HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. 



PRIHRANIMO VAM ČAS IN DENAR!                

Če ste se odločili za varno in učinkovito prodajo ali 

nakup nepremičnine, ste na pravem mestu.

Za vas bo skrbel izobražen, zaupanja vreden nepremičninski 

posrednik z licenco (v sodelovanju s celotno podporo 

družbe HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o.), ki se bo popolnoma 

posvetil vašim invidualnim željam, interesom in potrebam, 

da uresničite svoje sanje.  

Vsi, ki so nam zaupali do danes, so bili 

z nami zadovoljni, zakaj ne bi bili jutri tudi Vi.

Vaša  HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o.
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tel.:  +386 (0) 1 256 37 50 

HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. 


