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POVZETEK

Že od nekdaj velja, da so bile nepremičnine pomemben vir naložb v svetu, zato sem
njihovo vlogo v naši državi predstavila tudi v svoji diplomski nalogi. V nalogi sem se
osredotočila na njihovo razpoložljivost po regijah naše države ter kako je določitev lete lahko vplivala na cenovne postavke nepremičnin. Na nepremičninskem trgu so
predmet trgovanja nepremičninske pravice, zaradi specifičnih lastnosti nepremičnine
in posebnosti kot tržnega proizvoda pa se trg nepremičnin v veliki meri razlikuje od
teoretičnega koncepta popolno konkurenčnega trga. Na nepremičninskem trgu
namreč v določenem času in prostoru sočasno deluje le omejeno število akterjev –
kupcev in prodajalcev, ki trgujejo z omejenim številom nepremičnin oz. s
heterogenimi in nemobilnimi proizvodi.
Poglavitni cilj je usmerjen v preučitev regijskih razlik znotraj države, vsebino registrov
in evidenc nepremičnin ter zakonske podlage, spremembe in posledice. V diplomski
nalogi so zajeta sedanja opazovanja nepremičninskega trga ter spremembe trga v
zadnjih štirih letih od nastanka in širitve nepremičninskega balona do nastanka
svetovne gospodarske krize ter posledice, ki jih je le – ta prinesla.

Ključne besede: nepremičnina, nepremičninski trg, zemljiška knjiga, davek na
nepremičnine.
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SUMMARY

It is well – known that real estates are important source of investments in the world,
that is the reason why I will represent their part in our country. I will focus on their
availability and price bracket in regions in our country. On real estate market are
objects of trade real estate rights and because of their specificity is real estate
market different as a theoretical concept of competitive market. At real estate market
at particular time and place simultaneously operate only restricted number of
customers that trade with restricted number of real estates.
Goals are directed to examination of regions differences in our country, contents of
registers of real estate and law basis, changes and repercussions. In my dissertation
are included current observations of real estate market and changes for the last four
years – from the beginning and enlargement of real estate balloon to the beginning
of world economic bust.

Key words: real estate, real estate market, land register, property tax.
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1 UVOD

Nepremičnino kot prostorsko odmerjen del zemljiške površine skupaj z vsemi
sestavinami, zaradi njenih specifičnih lastnosti uvrščamo med pomembne dejavnike
našega življenja. Nepremičnine določamo na osnovi tržne vrednosti, katero
definiramo kot ceno, katero bi morala nepremičnina doseči na odprtem,
konkurenčnem trgu v okvirih ustreznih pogojev. Za vse akterje, ki delujejo na
nepremičninskem trgu, tako stalno kot občasno, je pomembno, da imajo uspešen in
učinkovit vir informiranja, saj je le – to ključnega pomena za sprejemanje ustreznih,
pravilnih odločitev. V Republiki Sloveniji so za to zadolženi organi (Ministrstvo za
okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Statistični urad Republike
Slovenije) ter drugi uradi (urad za nepremičnine in urad za množično vrednotenje
nepremičnin), ki z Registrom nepremičnin poskušajo omogočiti celovit in poenoten
sistem obdavčenja nepremičnin ter zagotoviti večnamenske podatke o posplošeni
tržni vrednosti nepremičnin v Sloveniji. Dogajanje na nepremičninskem trgu v
Sloveniji spremljajo tako državni organi kot določene institucije oz. organizacije. Trg
kot pojem pomeni prodajanje in kupovanje blaga in storitev in predstavlja stičišče
ljudi, ki želijo izmenjati proizvode oz. storitve; na nepremičninskem trgu torej prodati
ali kupiti oz. oddati ali najeti določene nepremičnine. Dogajanje na nepremičninskem
trgu se odvija počasi in sicer je le – to ob nespremenjenih okoliščinah določeno s
kratkoročno fiksno ponudbo, ki se le z odlogom lahko prilagodi spremembi
povpraševanja.
Osnova, ki služi nepremičninam in njihovemu trgu je evidentiranje in evidenca
nepremičnin, ki je pomemben dejavnik pri zagotavljanju točnosti in uravnoteženosti
le – takšnih registrov. Podatki iz teh evidenc so namreč ključni za nadaljnje
statistične obdelave, analize in raziskave ter poročila trga nepremičnin, prav tako pa
omogočajo uspešno uveljavitev zakona o obdavčitvi nepremičnin, ki je postopku
sprejemanja ter za katerega je predvideno, da se bo v slovensko zakonodajo vpisal
leta 2011.
Kot izhodišče za pisanje so mi v osnovi služili zakonski predpisi ter statistični podatki,
s katerim sem želela predstaviti stanje nepremičninskega trga in razpoložljivost
nepremičnin primerjala ter analizirala med regijami. Namen raziskave je tudi na
poudarku zakonskih sprememb nepremičninskega področja in sprememb na
nepremičninskem trgu v naši državi, ki so nastale kot posledica gospodarsko finančne
krize v svetu. V ta namen sem v svojem diplomskem delu želela potrditi ali zavreči
naslednjo glavno tezo: na območju Republike Slovenije so močno občutne razlike v
prometu oz. številu opravljenih transakcij in cenovnih postavkah nepremičnin glede
na regijo, v kateri se nepremičnina nahaja.
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Vsebinsko je moja diplomska naloga sestavljena iz osmih poglavjih. Prvo poglavje je
uvod v delo. V drugem je cilj bralcu prikazati in pojasniti splošne lastnosti
nepremičnin in kako se le – te določajo. V tretjem sledi opis in kratka predstavitev
organov in uradov, ki skrbijo za uresničitev dolgoletnega cilja o enotnem,
objektivnem sistemu za obdavčenje nepremičnin ter v nadaljevanju predstavitev
glavnih evidenc podatkov nepremičnin. Nato sledi zakonska podlaga o davku na
promet nepremičnin, kjer so zapisane podpoglavja o oprostitvi plačila davka, o
davčnih zavezancih in nastanku davčne obveznosti ter o davčni osnovi in davčni
stopnji. Temu sledi poglavje o novi zakonski podlagi oz. o novem zakonu – zakonu na
nepremičnine, ki naj bi se v slovenski zakonodaji uveljavil prihodnje leto. Šesto
poglavje, osrednje poglavje za dosego v diplomskem delu zastavljenih ciljev, vsebuje
podpoglavje o trgu in pod trgu nepremičnin, sledi zgodovinski pregled le – tega od
osamosvojitve Republike Slovenije, sledi obdelava in analiza pridobljenih podatkov o
nepremičninskih trgih v letih 2007, 2008, 2009 in 2010. V zadnjem poglavju sedmem sledi zaključni opis in predstavitev ter potrditev ali zavrnitev glavne teze.
Svoje diplomsko delo v sedmem poglavju zaključujem z zaključnim opisom, s
potrditvijo oz. zavrnitvijo glavne teze ter temeljnimi ugotovitvami in sklepom.
Nazadnje navajam še uporabljeno literaturo in ostale vire.
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2 SPLOŠNO O NEPREMIČNINAH

2.1 LASTNOSTI NEPREMIČNIN
Nepremičnino opredelimo kot prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z
vsemi sestavinami – to pa so vsi objekti in zgradbe na, nad ali pod zemljiščem, kar se
imenuje načelo povezanosti zemljišča in objekta ali načelo superficies solo cedit. Kot
nepremičnine se pojavljajo tudi posebni deli zgradb v etažni lastnini in zgradbe, ki so
na nepremičnini zgrajene na podlagi stavbne pravice. Ko pa se osredotočimo na
nepremičnino z vidika zemljiško - knjižnega prava; takrat pa je le - ta enaka osnovni
enoti zemljiškega katastra, ta pa je zemljiška parcela, katero opredelimo kot strjeno
zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine in je v zemljiškem katastru označena
kot parcela s parcelno številko (Tratnik in Vrenčur, 2009, str. 29).
Predmet pravnega posla je tako lahko nepremičnina v celoti ali pa samo njen idealni
delež. Podatki oz. lastnosti o nepremičninah se vodijo v zemljiškem katastru; ti
podatki pa so (GURS, 2009):
•
•
•
•
•
•
•

Identifikacijska oznaka parcele
Meja
Površina
Lastnik
Upravljavec
Dejanska raba zemljišče pod stavbo
Boniteta zemljišča

Lastnosti nepremičnin pa zaradi njihove specifičnosti razdelimo v tri glavne skupine:
fizične, ekonomske ter institucionalne lastnosti (Slonep, 2010).
2.1.1 Fizične lastnosti
Osnovne fizične lastnosti nepremičnin so (Slonep, 2010):
• Osnovna lastnost nepremičnin je, da so le – te nepremične; to v celoti napreč
velja le za zemljišča, medtem ko je prestavljanje oz. premikanje zgradb
mogoče, vendar se njihova premičnost povezuje z izjemno visokimi stroški, ki
ob tem seveda nastanejo.
• Podobno velja tudi za drugo značilnost nepremičnin – neuničljivost, ki prav
tako v celoti velja le za zemljišča, kjer ločimo med fizično neuničljivostjo in
ekonomsko trajnostjo; za zgradbe in druge nepremičnine, ki jih je izdelal
človek pa to ne velja.
• Naslednja fizična lastnost je raznolikost nepremičnin, ki pa je posledica
neločljive povezanosti z lokacijo, ki onemogoča poiskati dve popolnoma enaki
nepremičnini.
• Nekateri opredeljujejo še kompleksnost ter več dimenzionalnost kot še eno
fizično lastnost, kar lahko vodi tudi do tega, da lahko nanje gledamo tudi kot
na skupek karakteristik.
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2.1.2 Ekonomske lastnosti
Osnovne ekonomske lastnosti nepremičnin so (Slonep, 2010):
• Ekonomska lastnost nepremičnin je njihova redkost; kar pomeni, da se
omejena oz. nezadostna ponudba nanaša na stavbe in zemljišča določene
kakovosti in učinkovitejše rabe zemljišč.
• Soodvisnost je lastnost, ki zaznamuje, da je vrednost nepremičnin odvisna od
značilnosti nepremičnin v okolici ter od načina njihove uporabe.
• Lokacija nepremičnine (ekonomska, socialna in fizična) je tiste značilnost, ki
pogojuje različno vrednost in uporabnost nepremičnin, znotraj te pa igra
pomembno vlogo dostopnost nepremičnin v smislu stroškov (čas in stroški
transporta).
• Kot zadnjo, a prav tako pomembno ekonomsko lastnost pa opredelimo dolgo
življenjsko dobo ter dolgo povračilno dobo investicij v nepremičnine.
2.1.3 Institucionalne lastnosti
Osnovne institucionalne lastnosti nepremičnin so (Slonep, 2010):
• Zakonodaja – številni zakoni in predpisi so tisti, ki imajo zelo močan vpliv na
nepremičnine, saj določajo pogoje, katere jih je zakonsko potrebno upoštevati.
• Regionalne in lokalne navade so posledica, ki določajo vrsto, uporabo ter zgled
nepremičnin.
• Tudi nepremičninske organizacije in združenja (združenje nepremičninskih
posrednikov, stanovanjsko združenje in podobno) imajo vpliv na
nepremičninskem trgu in na njegovem poslovanju.

2.2 DOLOČITEV NEPREMIČNIN
Nepremičnine določamo s tržno vrednostjo, katero definiramo kot ceno, ki jo
gledamo z vidika denarja in katero bi morala nepremičnina doseči na odprtem,
konkurenčnem trgu v okviru vseh pogojev potrebnih za pošteno prodajo / oddajo
nepremičnin. Na določitev oz. vrednost nepremičnine vplivajo številni dejavniki, kot
so različni mikro in makro dejavniki okolja, kjer se nepremičnina nahaja ter sama
značilnost nepremičnine. Vplivi so lahko politični (vladne storitve in koristi, pravne
norme, politika davkov), ekonomski (gospodarska stabilnost, cene, povpraševanje,
dohodek, uporaba zemljišča), fizični (kakovost, oblika, dimenzija nepremičnine,
pravne omejitve za razvoj) in socialni (življenjski standard, značilnost ljudi, potrebe
prebivalstva).
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Pri določitvi tržne vrednosti nepremičnine se stranke (prodajalec in kupec oz.
najemodajalec in najemojemalec) obnašajo racionalno, so dobro informirani o vseh
dejstvih v zvezi z nakupom/prodajo oz. oddajo/najemom, na kar pa ne smejo vplivati
pritiski neobičajnih okoliščin ter stranke morajo imeti dovolj časa za delovanje na
odprtem trgu. Cena je tako denarni izkaz vrednosti nepremičnine; le – ta torej
predstavlja tržno vrednost, če bi bil trg nepremičnin popoln. V praksi pa mnogokrat
tržno vrednost nepremičnin ocenjujejo za to priznani strokovnjaki – cenilci (Slonep,
2007).

5

3 EVIDENTIRANJE IN EVIDENCA NEPREMIČNIN

V tem poglavju so obravnavani organi in uradi, ki skrbjo za uresničitev dolgoletnih
ciljev o celovitem in objektivnem sistemu za obdavčenje nepremičnin ter
predstavljene so glavne evidence, ki vodijo in skrbijo za vsebino, pravilnost in
ažurnost podatkov vseh nepremičnin.

3.1 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA RS
Slika 1 nam prikazuje delovna področja na katerih deluje Ministrstvo za okolje in
prostor, naslednja – slika 2 pa delovna področja Geodetske uprave Republike
Slovenije.
Slika 1: Organigram MOP

Vir: MOP (2010)
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Ministrstvo za okolje in prostor si prizadeva za trajnostni razvoj Republike Slovenije,
ki ob skrbi za družbeno blaginjo temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov. V
naslednji fazi si prizadeva za učinkovito ter uspešno usmerjanje prostorskega razvoja
mest, trgov ter vasi v državi, kateri naj bi povzročal ohranjanje in razvoj kakovostne
stavbne, naselbinske dediščine ter kulturne krajine in hkrati vzpostavil gospodarski,
družbeni razvoj v prostoru.
Slika 2: Organigram GURS

Vir: GURS (2010)

V okviru Geodetske Uprave Republike Slovenije delujejo štirje uradi, ki se med seboj
prepletajo in usklajujejo. Za nas sta pomembna predvsem urad za nepremičnine in
urad za množično vrednotenje nepremičnin.
Prvi se ukvarja z nadzorstvenimi, koordinacijskimi, strokovnimi, upravnimi in
tehničnimi nalogami, ki so povezane z vodenjem zemljiškega katastra, katastra stavb,
registra nepremičnin ter drugih evidenc o nepremičninah. Urad se ukvarja tudi z
vodenjem evidence o državni meji in z njo povezanimi nalogami, opravlja naloge
vodenja registra prostorskih enot.
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Medresorsko sodeluje pri različnih projektih in nalogah, skrbi za izobraževanje in
usposabljanje, za strokovne izpite, izdajo različnih dovoljenj in podobno (GURS,
2010).
Strateški cilji Urada za množično vrednotenje nepremičnin so predvsem razvoj,
vodenje in vzdrževanje sistema množičnega vrednotenja nepremičnin, učinkovito
izvajanje nalog, povezanih s pripisom vrednosti nepremičnin ter cilj vzpostaviti
evidenco kakovostnih podatkov o stanju oz. dogajanju na nepremičninskem trgu.
Dolgoletni cilj s katerim se poskuša omogočiti en, celovit, objektiven in poenoten
sistem obdavčenja nepremičnin je, da bi se zagotovili večnamenski podatki o
posplošeni tržni vrednosti nepremičnin v Sloveniji (GURS, 2010).

3.2 REGISTER NEPREMIČNIN
Register nepremičnin deluje in je vzpostavljen na osnovi oz. v skladu z Zakonom o
množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN, Ur.l. RS, št. 50/2006) ter Zakonu o
evidentiranju nepremičnin (ZEN, Ur.l. RS, št. 47/2006). Gre za večnamensko tehnično
zbirko, ki omogoča enostavno in hitro evidentiranje dejanskih prostorskih podatkov o
stanju nepremičnine, kot na primer: velikost in lega, namenska in dejanska raba,
posplošena tržna vrednost, starost, uporabna površina ipd.
Register nepremičnin kot javna zbirka oz. evidenca, ki vsebuje podatke o vseh
nepremičninah v Sloveniji, odraža dejansko stanje v naravi. Le – ti podatki pa so
sledeči (GURS, 2010):
•
•
•
•

Podatki o zemljiščih, ki so evidentirani v zemljiškem katastru
Podatki o stavbah / delih stavb, ki so evidentirani v katastru stavb
Podatki o lastnikih
Podatki o vseh nepremičninah, ki še niso evidentirane v enem od zgoraj
navedenem registru.

Podatki, ki se vodijo v Registru nepremičnin, so vzeti iz obstoječih javnih evidenc, kot
so zemljiški kataster, kataster stavb, centralnega registra prebivalstva ipd.,
dopolnjujejo oz. njihova ažurnost pa poteka na osnovi prevzema sprememb iz javnih
evidenc (Geodetska uprava, uporaba aeroposnetkov in drugih metod invertarizacije,
meritve, terenski ogledi, podatki, katere sporočijo lastniki nepremičnin ipd.); le – to
pa seveda omogoča pregled podatkov o vseh nepremičninah na ozemlju Republike
Slovenije (bodisi, da gre za zemljišča, hiše, stanovanja ali poslovne prostore), ki pa
se nato lahko uporabljajo za različne namene (za statistične podatke, načrtovanje
prostorov, obdavčitev ali pa služijo kot ocena vrednosti na podlagi dejanskega
stanja).
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3.3 ZEMLJIŠKI KATASTER IN KATASTER STAVB
Zemljiški kataster
Zemljiški kataster je temeljna, uradna evidenca podatkov o zemljiščih, ki je
predstavljen s parcelo in povezuje stvarne pravice na nepremičninah oz. zemljiščih.
Te stvarne pravice povezuje zemljiška knjiga z lokacijo v prostoru, kar pomeni, da
prostor poveže z lastnikom oz. umesti lastnino v prostor.
Zemljiški
kataster
deluje na osnovi parcel, katera predstavlja tudi osnovno enoto zemljiškemu katastru,
za vodenje podatkov v zemljiškemu katastru pa služi katastrska občina, na podlagi
katere so s šifro enotno definirani vsi podatki (GURS, 2009).
Parcela predstavlja strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine in je
označena z identifikacijsko oznako – to pa je parcelna številka. Zemljiški kataster
vsebuje naslednje podatke o določeni parceli (Tratnik in Vrenčur, 2009, str. 31):
• Parcelna številka: določa se v okviru vsake katastrske občine posebej, lahko pa
se tudi spreminja s strani geodetske uprave v primeru večje smotrnosti ali
urejenosti.
• Meje: meje parcele predstavljajo navidezne daljice, ki razmejujejo zemljišče
dveh sosednjih parcel in so v zemljiškem katastru evidentirane s koordinatami
zemljiškokatastrskih točk in imajo koordinate v državnem koordinatnem
sistemu.
• Površina: je površina parcelne projekcije na horizontalno ravnino, izračunana
pa je iz koordinat zemljiškokatastrskih točk.
• Lastnik: uporabljajo se podatki zemljiške knjige.
• Upravljavec: v primeru, da je lastnik parcele država – se vpiše naziv organa, ki
vodi oz. upravlja zemljišče.
• Dejanska raba: se vodi za naslednja zemljišča:
– kmetijska zemljišča
– gozdna zemljišča
– vodna zemljišča
– neplodna zemljišča
– pozidana zemljišča
• Zemljišče pod stavbo.
• Boniteta zemljišč.
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Kataster stavb
Kataster stavb predstavlja uradno evidenco, kjer se evidentirajo podatki o stavbah in
delih stavb. Stavba je objekt, zgradba kamor lahko človek vstopi in je namenjena
njegovemu stalnemu ali pa začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge
dejavnosti, del stavbe pa je stanovanje, poslovni prostor ali drugi prostor oz. skuina
prostorov, ki je samostojen predmet pravnega prometa (GURS, 2009).
V katastrsko občino katerega vzpostavi in vodi Geodetska uprava Republike Slovenije
se vodijo naslednji podatki (Tratnik in Vrenčur, 2009, str. 32):
• identifikacijska številka stavbe oziroma dela stavbe,
• lastnik,
• upravljavec, če je lastnik država,
• lega, površina in oblika,
• dejanska raba,
• številka stanovanja ali poslovnega prostora,
• povezava z zemljiškim katastrom,
• povezava z registrom prostorskih enot,
• povezava z zemljiško knjigo.
Zemljiški kataster in kataster stavb se povezujeta z zemljiško knjigo, v primeru pa da
se vodijo druge evidence podatkov o zemljiščih in stavbah, pa se le – te najprej
povezujejo primarno z zemljiškim katastrom in katastrom stavb.
Gostujoče podatke v zgoraj omenjenima evidencama vpisuje in vzdržuje organ, ki je
pristojen za evidenco, v kateri se vodijo ti podatki, geodetska uprava pa lahko
podatke spreminja v kolikor tako določa zakon.
V kolikor se vodi oz. je povezanih več evidenc o istovrstnih podatkih, je geodetska
uprava zadolžena, da skrbi za obveščanje pristojnih organov o spremembah in
morebitnih neusklajenostih med evidencami. Za usklajevanje evidenc o istovrstnih
podatkih pa nato skrbi medresorska komisija, ki jo ustanovi Vlada Republike
Slovenije. Celotno območje Republike Slovenije je razdeljeno na temeljne teritorialne
enote zemljiškega katastra; tako imenovane katastrske občine, katere pa so
sestavljene iz več parcel. Sam kataster se podobno, kot se zemljiška knjiga deli na
zemljiškoknjižne vložke, deli na mape, le – te pa vsebujejo tlorise posamezne parcele
in vse njene lastnosti.
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Kadar se želi skleniti pravni posel z nepremičnino je priporočljivo na krajevno pristojni
geodetski upravi pridobiti kopijo katastrskega načrta, iz katerega je razvidna lega
posameznih zemljiških parcel z vrisanimi objekti; kljub temu pa še vedno lahko pride
do odstopanj, saj stanje v zemljiškem katastru ni vedno popolnoma usklajeno z
dejanskim stanjem v naravi.

3.4 ZEMLJIŠKA KNJIGA
Slovenska zemljiška knjiga je javna knjiga, katero vodi sodišče kot državni organ in
vsebuje vse podatke o stvarnih pravicah na nepremičninah ter primarno skrbi in vodi
objavo podatkov o pravicah in pravnih dejstvih, ki so pomembni za pravni promet z
nepremičninami. Podatki, ki se vodijo v zemljiški knjigi uživajo javno zaupanje in se
na njihovo pravilnost in popolnost lahko zanese vsakdo (materialno publicitetno
načelo), tako te pravice delujejo absolutno - erga omnes (Tratnik in Vrenčur, 2009,
str. 33).
Podatke o nepremičninah se za vpise v zemljiško knjigo pridobiva iz podatkov o
parcelah, ki pa so vpisane v zemljiškem katastru, tako se nepremičnine v zemljiško
knjigo vpisujejo s parcelno številko, površino in splošno vrsto rabe. Povezava med
katastrskimi evidencami in zemljiško knjigo je tudi povratna, saj je po katastrskih
predpisih, organ, ki vodi zemljiški kataster ali kataster stavb dolžan o vseh
spremembah v katastru obveščati zemljiškoknjižno sodišče.
Zemljiška knjiga je sestavljena iz dveh delov; in sicer iz glavne knjige in zbirke listin.
V prvo se vpisujejo nepremičnine, pravice glede nepremičnin, imeniki teh pravic in
pravna dejstva, v slednjo pa se vlagajo listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis
v glavno knjigo.
Glavna knjiga se tako sestoji iz zemljiškoknjižnih vložkov, ki se izda na podlagi
zemljiškoknjižnega izpiska, vsak posamezen vložek pa je nato razdeljen na tri
evidenčne liste: list A vsebuje podatke o posameznih nepremičninah (parcelna
številka, vrsta rabe, izmera), v listu B so zapisani podatki o lastniku nepremičnine (ali
solastnikih, če je teh oseb več), v C listu pa druge pravice in dejstva, ki
obremenjujejo te nepremičnine (Tratnik in Vrenčur, 2009, str. 33).
Postopek za vpis v zemljiško knjigo
Postopek za vpis v zemljiško knjigo določa Zakon o zemljiški knjigi (ZZK, Ur.l. RS, št.
58/2003), če pa le – ta določenih vprašanj ne more rešiti, jih nato ureja Zakon o
nepravdnem postopku, saj je zemljiškoknjižni postopek po svoji naravi nepravdni
postopek. Iz strogih pravil o obliki in vsebini zemljiškoknjižnih predlogov, iz pravil o
predložitvi izvirnika listin in podobno se vidi značilna stroga formalnost postopka, vpis
mora tako biti hiter in hkrati preprost.
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Vpis v zemljiško knjigo se začne bodisi, ko to predlaga imetnik pravic, bodisi se vpisi
opravljajo po uradni dolžnosti, ker morajo sodišča in drugi državni organi
zemljiškoknjižnemu sodišču poslati vse pridobitve, spremembe ali prenehanja
stvarnih pravic. V postopku vpisa so stranke, ki so udeležene: predlagatelj postopka,
ki je lahko fizična ali pravna oseba in ima pravni interes, imetnik pravice na katerega
se nanaša vpis in tretje osebe, katerih je lahko ob vpisu nepremičnine prizadet pravni
interes. Vpisi v zemljiško knjigo se predlagajo pri sodišču, ki vodi zemljiško knjigo za
območje, na katerem se nepremičnina, ki se vodi za vpis, nahaja (Slonep, 2007).
Osebe oz. pridobitelji pravic, ki so na podlagi pravnega posla – pogodbe upravičene
do pridobitve stvarne pravice na nepremičnini, so zakonsko zavezane, da morajo v
roku šestih mesecev od sklenitve tega posla vložiti zemljiškoknjižni predlog. V kolikor
tega ne storijo, so dolžne plačati denarno kazen, vpis pa je možen tudi po
pretečenem roku, saj sodišče na te roke ni vezano. Kar pa zadeva postopke vpisov s
strani sodišča – pa jih le – ta začne po uradni dolžnosti; te pa je mogoče začeti tudi
na predlog. Predlog za vpis v zemljiško knjigo se vloži na posebej za to predpisanem
uradnem obrazcu, v kolikor pa le – ta ne obstaja, se vloga, ki mora biti označena kot
zemljiškoknjižna, vloži pisno (Slonep, 2007).
Pri vpisu mora zemljiškoknjižno sodišče po uradni dolžnosti paziti na ničnost
pravnega posla, torej ali je pogodba dovoljena in veljavna. O vpisu v zemljiško knjigo
nato s sklepom odloča zemljiškoknjižni referent, zoper katerega pa je tudi dovoljeno,
da se v roku osmih dni od vročitve sklepa vloži pravno sredstvo – ugovor. O tem
ugovoru proti sklepu zemljiškoknjižnega referenta pa nato odloča sodnik posameznik
le – tega sodišča in tudi zoper katerega ima udeleženec pravico do pritožbe, ki jo
mora vložiti na višje sodišče v roku petnajstih dni od vročitve tega drugega sklepa. V
tem primeru se lahko sodišče odloči o (Slonep, 2007):
• zavrženju pritožbe kot nedovoljeno ali prepozno,
• zavrnitvi pritožbe kot neutemeljeno,
• ugoditvi pritožbe in spremembi sklepa sodišča prve stopnje.

Vpis v zemljiško knjigo pristojno sodišče tako dovoli v naslednjih primerih (Slonep,
2007):
• če je predlog vložila upravičena oseba,
• če so predlogu priložene predpisane listine,
• če je predlog vložen na predpisanem obrazcu,
• če izhaja utemeljenost zahtevka za vpis iz vsebine listine,
• če iz vpisov v zemljiški knjigi ne izhaja ovira za vpis.
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Vpisi pravnih dejstev in pravic v zemljiški knjigi učinkujejo od trenutka, ko je
zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis oz. listino, na podlagi katere o vpisu
odloča po uradni dolžnosti ter se vpisujejo po vrstnem redu.
Iz tega izhaja, da se sklep o vpisu vroči predlagatelju, osebam na katere se vpis
nanaša oz. osebam, ki so nosilci stvarnih pravic nepremičnine ter vsem prizadetim
osebam udeleženih v tem postopku.
Predmet in pravice vpisa v zemljiško knjigo
Zakon o zemljiški knjigi določa, da se v zemljiško knjigo vpisujejo nepremičnine, ki so
lahko samostojen predmet stvarnih pravic; in sicer:
• zemljiška parcela,
• objekt in / ali njegov posamezen del, če je po zakonu lahko samostojen
predmet stvarnih pravic.
Stvarne in obligacijske pravice na nepremičninah, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo
pa so naslednje (Tratnik in Vrenčur, 2005, str. 73):
• lastninska pravica,
• zastavna pravica,
• služnostna pravica,
• pravica stvarnega bremena,
• predkupna in odkupna pravica,
• zakupna pravica, če doba zakupa ni krajša od enega leta in najemna pravica,
• prepoved odsvojitve in obremenitve,
• druge pravice, ki so zakonsko določene.
Vrste vpisov v zemljiško knjigo
Pri vpisu v zemljiško knjigo, ločimo tri pomembne vrste (Tratnik in Vrenčur, 2005, str.
73):
• vknjižba,
• predznamba,
• zaznamba.
Vknjižba je glavni vpis, na podlagi katerega se doseže oz. izkaže nepogojna
pridobitev, omejitev ali prenehanje pravice. Zakon o zemljiški knjigi določa (ZZK, 29.
člen), da se vknjižba dovoli na podlagi zasebne ali javne listine, ki mora vsebovati
veljaven pravni temelj – pravno dejstvo, na nastop katerega zakon veže pravno
posledico (pridobitev stvarne pravice) ter podatke o nepremičnini.
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Predznamba pomeni vpis, s katerim se doseže ali izkaže pogojna pridobitev,
prenehanje ali omejitev pravice. Glavna funkcija predznambe je, da varuje vrstni red
vknjižbe pravice, torej tistega, ki je predznambo predlagal, s pogojem, da jo tudi
opraviči, saj predznamba le pod tem pogojem tudi učinkuje.
Zaznamba se od prvih dveh vrst vpisov v zemljiško knjigo razlikuje po tem, da se v
prvem in drugem primeru vpisujejo pravice, pri zaznambah pa gre za vpis, katerega
predmet je pravno dejstvo in ki ni podlaga za pridobitev pravic. Tu gre predvsem za
pravna dejstva, ki svoj velik del prispevajo za varen pravni promet; gre za vpise kot
so na primer: začetek civilne tožbe oz. spora, začetek razlastitvenega postopka,
izdaja odredbe v zavarovanje denarne terjatve in podobno.
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4 ZAKON O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN

Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2, 3. člen) je premoženjski davek in
določa, da je predmet obdavčitve prenos lastninske pravice na vseh nepremičninah;
torej parcelah, gospodarskih poslopjih, poslovnih stavbah, stanovanjih in podobno,
razen ko gre za prenos lastninske pravice na nepremičninah od katerega je že bil
obračunan in plačan davek na dodano vrednost. Slednji davek se plačuje, ko gre za
prenos stvarnih pravic in deležev, ki dajejo imetniku lastninsko pravico oz. pravico
posesti na nepremičnini ali delu nepremičnine oz. se plačuje od prometa »novih«
stavbnih zemljišč in objektov. Davek na dodano vrednost pa se lahko plačuje tudi v
primeru prometa, ki je načeloma sicer oproščen plačila davka na dodano vrednost, a
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur.l. RS, št. 10/2010) strankam daje
možnost, da promet obremenijo po davku po davku na dodano vrednost.

4.1. OPROSTITVE PLAČILA DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN
Davek na promet nepremičnin se ne plačuje od (ZDPN-2, 10. člen):
• Prenosa nepremičnin na diplomatska in konzularna predstavništva, ki so
akreditirana v Republiki Sloveniji ter na mednarodne organizacije, če velja
pravilo vzajemnosti oz. če tako določajo mednarodne pogodbe, ki zavezujejo
Republiko Slovenijo. Pridobitev te lastninske pravice na nepremičninah tujcev
pa izhaja iz Ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL, Ur.l. RS, št. 1/1991), ki ob načelu
dejanske vzajemnosti določa zajamčene lastninske in druge stvarne pravice na
nepremičninah tako za tuje pravne kot za fizične osebe.
• Prenosa nepremičnin iz naslova razlastitev ali drugih zakonskih ukrepov ter
prometa premičnin v primeru, ko je sklenjena prodajna pogodba namesto
razlastitve. Razlastitev je institut, kjer na državo ali lokalno skupnost brez
soglasja nosilca lastninske pravice nastopi njen prenos, večinoma zaradi
javnega interesa.
• Prenosa kmetijskih zemljišč v okviru agrarnih operacij po Zakonu o kmetijskih
zemljiščih. Agrarne operacije pa zajemajo medsebojno menjavo kmetijskih
zemljišč, arondacijo kmetijskih zemljišč in komasacijo, ki deluje kot založba
kmetijskih in drugih zemljišč.
• Prenosa nepremičnin, katere imajo status kulturnega spomenika, le – ta pa
mora biti dostopen javnosti ali pa mora biti namenjen izvajanju kulturne
dejavnosti.
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• Prenosa nepremičnin, ko gre za postopke prisilne izterjave obveznih zakonskih
dajatev. Tu gre za izvršbo na promet nepremičnin, ki se najpogosteje opravlja
zaradi izterjave javnih terjatev, carin, davkov, prispevkov in podobno.
• Prenosa nepremičnin, ko gre za razdrtje pogodbe o prenosu nepremičnine.
• Prenosa nepremičnin, ko gre za razdelitev premoženja oz. nepremičnin med
delničarje ali družbenike v postopkih likvidacije družbe.
• Prenosa nepremičnin, ko gre za razdelitev premoženja med zakonskimi ali
zunajzakonskimi partnerji ob prenehanju ali v času trajanja zakonske zveze.
• Prenosa nepremičnin znotraj materialnih statusnih preoblikovanj, določenih z
Zakonom o gospodarskih družbah.
• Prenosa nepremičnin, ki so določene kot stvarni vložek ob ustanovitvi ali
dokapitalizaciji pravne osebe.

4.2 DAVČNI ZAVEZANEC IN NASTANEK DAVČNE OBVEZNOSTI
Davčni zavezanec
Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2, 5. člen) jasno opredeljuje, da je
davčni zavezanec v postopku prometa z nepremičninami prodajalec oz. prodajalka
nepremičnine ali idealnega deleža na nepremičnini; torej so lahko zavezanci pravne
ali pa fizične osebe. Ko gre za novo ustanovitev stavbne pravice je davčni zavezanec
ustanovitelj. Pri pridobitvi lastninske pravice, ki se pridobi na podlagi
priposestvovanja je davčni zavezanec priposestvovalec ter v primeru finančnega
najema vlogo davčnega zavezanca prevzame najemodajalec. V primeru postopka
menjave nepremičnine pa kot davčni zavezanec nastopa stranka, ki svojo
nepremičnino ali idealni delež nepremičnine menja.
Zgoraj omenjeni zakon določa, da se obveznost plačila davka na promet z
nepremičninami lahko pogodbeno prenese tudi na kupca nepremičnine in tako le – ta
prevzame položaj stranke v postopku za odmero davka, če se pogodbeni stranki tako
pogodbeno dogovorita (ZDPN-2, 6. člen). Tudi Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2,
Ur.l. RS, št. 117/2006) določa, da je prodajalec tisti, ki mora plačati prometni davek
in da položaja davčnega zavezanca ne more prevaliti na kupca; zakon mu namreč le
dovoljuje, da na kupca, če je to pogodbeno določeno, prenese breme plačila
prometnega davka in tako omogoča kupcu položaj stranke v postopku ter mu daje
možnost, da varuje svoje pravice ter koristi kot v lastni stvari. Enako to velja tudi za
najemojemalce, če gre za primer finančnega najema.
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Nastanek davčne obveznosti
Čas, ki se šteje za sklenitev pogodbe in ki pomeni prenos nepremičnine ali
ustanovitev oz. prenos stavbne pravice pomeni nastanek davčne obveznosti; torej
gre za dogovor med dvema strankama o bistvenih sestavinah pogodbe in listino
zaradi njene pisne značilnosti tudi podpišeta (za določeno stranko po pooblastilu
lahko to stori tudi zastopnik). Katera je ta pogodba, zakonsko ni opredeljeno, vendar
gre očitno za prodajno oz. menjalno pogodbo.
Za prenos nepremičnine pa je po Zakonu o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2,
7. člen) določeno, da je v določenih primerih potrebno pridobiti dovoljenje državnega
organa ali drugi pravni akt; sklenitev pogodbe tako miruje oz. nima davčnopravnega
učinka. To gre za primere, kot so:
• Nakup nepremičnine v obmejnem pasu, kjer je potrebna pridobitev ustreznega
dovoljenja Ministrstva za obrambo,
• Nakup kmetijskega zemljišča, kjer je potrebna pridobitev odločbe pristojne
upravne enote,
• Nakup nepremičnine tujca v primeru vzajemnosti, kot to velja za avstrijskega
državljana in podobno.
V takšnih primerih davčna obveznost nastane takrat, ko postane pravni akt oz.
dovoljenje pristojnega organa o dovolitvi prometa z nepremičninami pravnomočen,
ne glede na to, da je bila pogodba sklenjena že prej.

4.3 DAVČNA OSNOVA IN DAVČNA STOPNJA
Davčna osnova je vrednost nepremičnine, ki je določena v trenutku nastanka
pravnega prometa z nepremičninami; in sicer, ko gre za prodajo nepremičnine se za
davčno osnovo šteje prodajna cena nepremičnine, ko gre za prodajo idealnega
deleža na nepremičnini, je davčna osnova prodajna cena idealnega deleža, pri
menjavi pa je davčna osnova vrednost nepremičnine oz. idealnega deleža na
nepremičnini, ki je predmet menjave(ZDPN-2, 8. člen).
Kadar pa je v pogodbi dogovorjena nižja cena, če gre za določene pogoje, ki jih
kupec izpolni (če se opravi plačilo v določenih rokih in na določen način), je ta cena
dogovorjena prodajna cena, ki po Zakonu o davku na promet nepremičnin
predstavlja davčno osnovo; razen če davčni organ ugotovi, da je le – ta manjša od
tržne cene; v tem primeru lahko davčni organ ob izpolnjenih določenih zakonskih
predpostavkah določi novo davčno osnovo z uporabo cenitve.
Za davčno stopnjo pa se šteje proporcionalna vrednost; in sicer znaša 2 % od
določene osnove(ZDPN-2, 9. člen).
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5 DAVEK NA NEPREMIČNINE

5.1 SEDANJA ZAKONSKA PODLAGA
Davek na nepremičnine bo na slovenskem nepremičninskem področju prinesel
novost, ki bo omogočila oz. uredila enoten davčni sistem obdavčitve nepremičnin;
novi davek bo namreč združil dve dajatvi v poenoteno davčno obliko.
Nova zakonska ureditev bo nadomestila (RTV Slovenija, 2009):
• Zdajšnji davek od premoženja, ki se ga odmerja od poslovnih in stanovanjskih
nepremičnin na podlagi zakona o davkih občanov. Davek od premoženja
plačujejo fizične osebe – lastniki nepremičnin, ki posedujejo stavbe ali dele
stavb, bodisi stanovanja in garaže, prostore za počitek oz. rekreacijo.
Zavezanec tu je lastnik oz. uživalec in je za plačilo davka zavezan ne glede na
to, ali lastnik oz. uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.
Davčna osnova predstavlja vrednost stavbe oz. prostora za počitek oz.
rekreacijo, ki je ugotovljena na podlagi meril republiškega upravnega organa
in na način, ki ga določi občinska skupščina. Osnova za omenjeni davek na
posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske
površine; in sicer pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oz.
uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v teh
stanovanjskih prostorih. Prav tako se davčna osnova zniža tudi lastniku stavbe
oz. dela stavbe, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo
stanovanje dodeljeno na podlagi odločbe.
• Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki pa se odmerja od stavb in
nezazidanih stavbnih zemljišč na podlagi predpisov o gradnji objektov. Tudi pri
tem davku se nadomestilo določa kar administrativno, brez kakršnihkoli
nepremičninskih evidenc ali poročil o tržni vrednosti posameznih nepremičnin.
Občinska skupščina določi območje na katerem se plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča; in sicer gre to za območja mest, območja, ki so
določena za stanovanjsko in kompleksno gradnjo in območja za katera je
sprejet prostorski izvedbeni načrt ter območja, ki so opremljena z električnim
in vodovodnim omrežjem. Za to vrsto nadomestila so zavezanci neposredni
uporabniki zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe. Nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča določi občinska skupščina; in sicer v skladu z dogovorom
o usklajevanju meril in območij ter v skladu z dogovorom za določanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sklenejo občine. Višina
nadomestila pa je odvisna predvsem od lege in namembnosti stavbnega
zemljišča, opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti,
napravami, izjemnih ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v
gospodarskih dejavnostih ter meril za oprostitev plačevanje tega nadomestila.
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5.2 SPREMEMBE IN NOVOSTI, KI BI NASTALE Z UVEDBO NOVEGA ZAKONA
O DAVKU NA NEPREMIČNINE
Predlog novega zakona je v pripravi – predvideno je bilo, da ga Vlada Republike
Slovenije pripravi do meseca maja 2010, Državni zbor pa naj bi ga najpozneje do
meseca septembra 2010 sprejel.
Pred tem je bilo potrebno jasno določiti in identificirati predmete obdavčitve; za kar
je poskrbela Geodetska uprava Republike Slovenije s popisom nepremičnin in tako
uredila register nepremičnin, da bi se v naslednji fazi lahko začel postopek
vrednotenja nepremičnin. Na podlagi prvih ocen tržnih vrednosti nepremičnin je tako
potrebno oceniti primerne davčne stopnje. Tako naj bi lastnikom in solastnikom
nepremičnin že v začetku leta 2011 na dom Geodetska uprava poslala obvestila o
ocenjeni posplošeni tržni vrednosti nepremičnin ter skupaj s tem tudi izračunane
podatke o nepremičnini. Posplošene tržne vrednosti pa naj bi bile tudi usklajene v
registru nepremičnin v drugem ali tretjem četrtletju leta 2010, zato je načrtovano da
bi se nov davek uvedel z letom 2011. Interno gradivo za predlog novega zakona za
uvedbo novega sistema davka na nepremičnine je bilo poslano meseca junija 2010
na Skupnost občin Slovenije in na Združenje občin Slovenije. Novi davek, ki bo
nadomestil dve zdajšnji dajatvi želi uveljaviti preglednejši, sodobnejši in pa tudi
pravičnejši sistem obdavčitve. Izhodišče je, da novi davek sloni na davčni osnovi,
določeni na podlagi tržne vrednosti nepremičnin in na enotni, celoviti evidenci, ki je
vzpostavljena na ravni države (MF, 2010).
Geodetska uprava Republike Slovenije je zadolžena za sistemsko vodenje in
vzdrževanje sistema podatkov množičnega vrednotenja nepremičnin oz. podatkov
registra nepremičnin, ki se uporablja kot večnamenska evidenca nepremičnin in
podatkov o nepremičninah na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin.
Zakon o davku na nepremičnine naj bi določal, da se obdavčijo vse nepremičnine na
območju Republike Slovenije, kot so le – te določene v skladu s predpisi registra
nepremičnin, ki urejajo evidentiranje nepremičnin; in sicer naj bi ta davčna obveznost
nastala s 1. januarjem leta po letu določitve nepremičnine v registru nepremičnin.
Organ, ki je pristojen za množično vrednotenje nepremičnin, najkasneje do 31.
marca leta, za katero se davek odmerja enkrat letno pošlje podatke o nepremičninah,
ki so predmet obdavčitve, o lastnikih in o posplošeni tržni vrednosti nepremičnin, kot
je določeno v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katero se davek
odmerja, na pristojni davčni organ (MF, 2010).
Na podlagi teh podatkov o nepremičnini, ki so zapisani v registru nepremičnin ter
podatkov o davčnih stopnjah, davčni organ odmeri davek enkrat letno z odločbo, ki
jo izda do 31. maja za tekoče leto. Davek se plačuje v dveh oz. treh enakih obrokih.
Kadar davek ne presega 200 evrov se le – ta plača v dveh obrokih, od katerih prvi
zapade v plačilo najkasneje 31. julija,drugi pa 30. septembra leta, za katero se davek
odmerja.
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V drugem primeru pa se davek plačuje v treh obrokih, tako prvi v plačilo zapade 31.
julija , drugi obrok 30. septembra in tretji obrok 31. decembra leta, za katero se
davek odmerja. Vse davčne obveznosti iz tega zakona pa morajo biti plačane v roku
petnajstih dni od zapadlosti.
Zavezanec ali zavezanka za plačilo davka je lastnik ali lastnica nepremičnine; lahko je
to bodisi pravna bodisi fizična oseba, ki je 1. januarja tekočega leta v registru
nepremičnin evidentirana kot lastnik nepremičnine.
Kadar gre za primer solastništva ali skupnega lastništva na nepremičnini je davčni
zavezanec vsak lastnik ali skupni lastnik sorazmerno s svojim lastniškim deležem.
Nepremičnine, ki so v lasti države ali lokalne skupnosti, se za zavezanca šteje
upravljavec nepremičnine (MF, 2010).
Če v registru ni podatkov o lastniku ali upravljavcu nepremičnine, je določen davčni
zavezanec uporabnik nepremičnine.
Prihodki od davka na nepremičnine pripadajo proračunu lokalne skupnosti na
območju kjer se nepremičnina nahaja. Davek se plačuje na podlagi davčne osnove, ki
znaša osemdeset odstotkov posplošene tržne vrednosti nepremičnine; in sicer po
davčni stopnji, ki jo določi lokalna skupnost za leto, za katero se odmerja davek – to
pa je v višini najmanj 0,03 odstotka za posamezne skupine vrst nepremičnin.
Davčno stopnjo za davek na nepremičnine določi in javno objavi lokalna skupnost na
njenem območju najkasneje do 31. decembra leta pred letom za katero se odmerja
davek. Če lokalna skupnost ne objavi davčne stopnje v skladu z zakonom ali objavi
davčne stopnje, ki niso v skladu z merilom, se šteje, da je objavila stopnjo v višini
najnižje davčne stopnje (MF, 2010).
Vsak lastnik ali solastnik nepremičnine pa bo imel tudi možnost do pritožbe v
primeru, da izračunani podatki ne bodo odražali dejanskega stanja. Pritožbe bodo
lahko lastniki oddali bodisi preko spleta, bodisi jih bodo posredovali v pisarnah
Geodetske uprave in na nekaterih upravnih enotah.
Da pa bi davčna uprava omejila število pritožb bo posplošena tržna vrednost iz tega
razloga znašala približno osemdeset odstotkov dejanske vrednosti nepremičnine,
katera je ugotovljena s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin; tako bo v
osnovi šlo za približek dejanske tržne vrednosti in bo davčna osnova zgolj določen
odstotek in ne polna vrednost nepremičnine.
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6 TRG NEPREMIČNIN V REPUBLIKI SLOVENIJI

6.1 TRG NEPREMIČNIN
Trg kot pojem pomeni prodajanje in kupovanje blaga in storitev in predstavlja
stičišče ljudi, ki želijo izmenjati proizvode oz. storitve; na nepremičninskem trgu torej
prodati ali kupiti oz. oddati ali najeti določene nepremičnine. Na nepremičninskem
trgu so predmet trgovanja nepremičninske pravice, zaradi specifičnih lastnosti
nepremičnine in posebnosti kot tržnega proizvoda pa se trg nepremičnin v veliki meri
razlikuje od teoretičnega koncepta popolno konkurenčnega trga. Na
nepremičninskem trgu namreč v določenem času in prostoru sočasno deluje le
omejeno število akterjev – kupcev in prodajalcev, ki trgujejo z omejenim številom
nepremičnin oz. z heterogenimi in nemobilnimi proizvodi. Veliko vlogo na
nepremičninskem trgu zavzema država, številne regulative, močan vpliv ima
monetarna in fiskalna, večina kupcev je slabo informiranih, saj se na trgu pojavljajo
ne pogosto oz. ne redno.
Dogajanje na nepremičninskem trgu se odvija počasi; in sicer je le – to ob
nespremenjenih okoliščinah določeno s kratkoročno fiksno ponudbo, ki se le z
odlogom lahko prilagodi spremembi povpraševanja. Vstop prodajalcev in kupcev na
trg je odvisen od številnih pogojev, ki jih trg ponuja, večinoma pa ni hiter, kar
pomeni, da čakajo na ugodne kupo – prodajne razmere in pogoje.
Kot primer tu lahko predstavimo primer, da se zaradi rasti gospodarske aktivnosti
poveča efektivno povpraševanje po nepremičninah (poslovnih prostorih,
stanovanjih); tako se povišajo cene na trgu, razvojna podjetja pa kratkoročno ne
morejo na trgu ponuditi novo ponudbo nepremičnin, saj je postopek financiranja,
pridobitve dovoljenj in gradnje zahteven in dolgotrajen. Medtem, ko se na dolgi rok
ponudba lahko prilagodi, tako zadosti dodatnemu povpraševanju in posledično
ponovno zniža cene na trgu. Podobno velja ob nižji ravni povpraševanja (ob nastopu
gospodarsko – finančne krize, kot se to trenutno dogaja na svetovni ravni), ko se na
kratki rok nepremičnine zaradi svojih specifičnih lastnosti ne morejo umakniti s trga
in tako spremeniti ponudbo. Cene nepremičnin se znižajo, vendar kot že omenjeno
zaradi ponudbe, ki na trgu ostaja, nova pa se zaradi recesije ne pojavlja, tako ne
prihaja do drastičnih cenovnih razlik (Slonep, 2010).
Država je tista, ki na nepremičninskem trgu igra pomembno in eno ključnih vlog, saj
mora zagotavljati zakonsko podlago za obstoj trga, tako zagotavlja njegovo strukturo
in izvaja naloge, ki jih trg sam zaradi posebnosti ni zmožen opravljati. Država mora
sodelovati pri zagotavljanju ustrezne ponudbe, da ne pride do prevelikega
povpraševanja po nepremičninah; in sicer na način, da izvaja usmerjen dotok lastnih
nepremičnin na trg, omogoča spremembo nezazidljivih zemljišč v zazidljiva in
podobno. Država na podlagi pravic, ki jih ima lahko med drugim tudi obdavči
nepremičnine in tako poveča njihovo vrednost, z ustrezno zakonodajo določa tudi
pravice in dolžnosti lastnikov nepremičnin in s tem tako zagotovi varno bivanje.
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Nepremičninski trg tako kot večina trgov deluje na osnovi ponudbe in povpraševanja;
na kar pa vplivajo različni gospodarsko – ekonomski, politični, biološki in socialni
dejavniki.
Pomembni dejavniki, ki vplivajo na ponudbo so (Slonep, 2010):
•
•
•
•

razpoložljivost nepremičnin,
cene nepremičnin,
obdavčenje,
donosnost in varnost vlaganja v druge oblike naložb.

Pomembni dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje so (Slonep, 2010):
•
•
•
•
•
•

prebivalstvo – migracije, želje po nepremičninah, število itd.,
dohodki in zaposlenost prebivalstva,
ponudba posojil, obrestne mere, posojilna sposobnost prebivalstva,
cene parcel, gradbenega materiala in dela,
zakonodaja, regulacije,
cene nepremičnin.

Kot je bilo že omenjeno se nepremičninski trg razlikuje od drugih, za kar je glavni
razlog omejena konkurenca zaradi posebnosti nepremičnin – njihova lokalna
omejenost, kar povzroča omejenost ponudbe in zaradi katere nato prihaja do
velikih razlik med posameznimi trgi (med mesti, regijami in državami).
Nepremičninski trg je kompleksen in to bodoči kupci ne vlagajo veliko za dobro
informiranost, zato posledično iščejo pomoč strokovnjakov, kar pa zvišuje njihove
stroške. Trg je tu razdeljen na različne pod trge, na katere se kupci osredotočajo,
kar pa vpliva na povpraševanje in posledično na ponudbo. Nepremičninski trg je
vsebinsko obsežen, najpomembnejši del njega pa odražajo cene nepremičnin, saj
so kazalniki gibanj ponudbe in povpraševanja, ki kažejo tudi na spremembe, ki se
dogajajo.

6.2 PODTRGI NEPREMIČNIN
Nepremičninski trgi se v primarni fazi deli na trg prodajnih nepremičnin in na trg
najemnih nepremičnin, nato pa se deli glede na vrsto in namen uporabe
nepremičnin, ki je predmet trgovanja; in sicer poznamo naslednje pod trge (Slonep,
2006):
• Stanovanjski trg: tu so vključena stanovanja, eno – in večstanovanjske stavbe,
stanovanjske hiše in stavbno zemljišče za stanovanja.
• Poslovni trg: vključuje stavbna zemljišča za poslovno dejavnost, pisarniške
zgradbe in pisarne, trgovine in nakupovalni centri, hoteli, moteli in podobno.
• Industrijski trg: vključuje stavbna zemljišča za industrijsko dejavnost,
proizvodne prostore, skladišča, rudniki.
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• Kmetijski trg: vključuje farme, kmetije, neuporabljena razvita zemljišča ob
urbanih območjih, razne rekreacijske nepremičnine.
• Trg za posebne namene: tu so vključene nepremičnine, ki so namenjene javni
uporabi – širši skupnosti; torej sem spadajo državne institucije in
infrastruktura, upravne zgradbe, izobraževalne ustanove, bolnišnice in
podobno.
Nepremičninski trg se zaradi lokalne vezanosti nepremičnin deli še na regijske trge, ki
pa se naprej delijo še na posamezne lokalne trge.

6.3 ZGODOVINA SLOVENSKEGA NEPREMIČNINSKEGA TRGA
Zgodovina slovenskega nepremičninskega trga sega že v čas pred osamosvojitev
Slovenije leta 1991, kjer je trg deloval pod vplivi socialističnega režima. Trg je deloval
znotraj jugoslovanskega, pogoji njegovega delovanja so bili ljudem zelo pozitivni, saj
so prevladovala družbena stanovanja z relativno nizkimi cenami. Šlo je predvsem za
najemni trg, veliko ljudi pa je gradilo tudi lastne hiše, saj je Jugoslavija z ugodnimi
posojili in visoko inflacijo omogočala poceni gradnjo množici ljudi.
Leta 1990 se je aktivno začel odvijati prehod iz socialistične družbene ureditve v
kapitalistično; ker pa slednja ne dopušča državne lastnine v takšnem obsegu in takšni
obliki – je bil potreben obsežen proces olastninjenja nepremičninskega trga in
nepremičnin. Sam razvoj trga je potekal relativno počasi v primerjavi z drugimi
primerljivimi državami, ki so danes tudi del Evropske unije. Na podlagi Jazbinškovega
stanovanjskega zakona iz leta 1991 je država vsem, ki so v družbenih stanovanjih
stanovali omogočila, da so stanovanja odkupili po nenavadno nizkih cenah, ki so bila
daleč pod tržnimi ter tako omogočila hitro privatizacijo družbenih stanovanj. Nizke
cene so opravičevale dejstvo, da naj bi ta stanovanja bila zgrajena na podlagi
družbenih prispevkov. Trg je prve opaznejše premike zaznal konec 90 – ih let,
medtem ko je o pravem razvoju trga zabeleženo po letu 1998, ko je na osnovi
povečanja kupne moči in migracije prebivalstva zaradi ustreznega povečanja delovnih
mest prišlo do povečanega povpraševanja na nepremičninskem trgu, ponudba pa je
ob tem le počasi sledila, predvsem zaradi takratnih neizvedenih sistemskih rešitev
(Slonep, 2006).
Vendar pa so posledice tega zakona bile v večji meri negativne, saj je bil zakon
prehitro pripravljen in je pustil mnogo posledic na nepremičninski trg, ki se je razvijal
v prihodnosti – skozi vsa 90 – ta leta 20. stoletja in naprej tudi v začetek 21. stoletja.
Od leta 1991 pa sledijo začetki prostega trga, Slovenija namreč postane samostojna
država in tako prevzame model kapitalističnega trga po vzoru zahodnih držav. Trg se
je od samega začetka delil na dva pomembna pod trga (Slonep, 2006):
• Trg stanovanjskih nepremičnin,
• Trg poslovnih nepremičnin.
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V 90 – ih letih se je trg najemnih stanovanj delil v dve smeri; in sicer v tržna
najemna stanovanja in v neprofitna najemna stanovanja, kateri je v celoti bil pod
obvladovanjem države, ki je med drugim tudi zaradi neustrezne zakonodaje
onemogočal dotok zasebnega kapitala. Medtem pa je trg poslovnih nepremičnin na
podlagi ustrezne zakonodaje ves čas deloval razmeroma urejeno in pregledno.
Nepremičninski trg se je srečal s številnimi težavami tranzicijskega prehoda, nanj pa
sta vplivala dva pomembna dejavnika: Jazbinškov stanovanjski zakon in nacionalna
varčevalna shema (Slonep, 2006).
V prvi polovici 90 – ih let se je nepremičninski trg na podlagi ustrezne zakonodaje
začel oblikovati, saj so se začeli ustvarjati mehanizmi in kazati zakonitosti ponudbe in
povpraševanja; kljub temu pa so bile še močno opazne posledice Jazbinškovega
zakona.
Ker pa v državi še ni bila izoblikovana ustrezna zakonska podlaga, so se na trgu
začele pojavljati številne nepravilnosti, zaradi katerih so bili prizadeti državljani –
kupci nepremičnin.
V drugi polovici 90 – ih let pa so se začele kazati razlike med posameznimi lokalnimi
nepremičninskimi trgi, med regijami, od katerih je največji pritisk čutila Ljubljana in
cene so tako začela rasti. V teh letih pa se je začelo zmanjševanje novo zgrajenih
stanovanj, kar pa je prizadelo trge, kjer je bilo povpraševanje največje (Ljubljana) in
tako kot že omenjeno so se cene stanovanj zvišale. V tem času se je Republika
Slovenija morala začeti pripravljati na vstop v Evropsko unijo, tu pa so med drugim
zahtevali, da mora država spodbuditi dolgoročno varčevanje prebivalstva in tako je
država oblikovala nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo, katere namen je bil
varčevanje številnih ljudi, ki pa bi seveda to možnost dobili po ugodnih posojilih.
Država je shemo promovirala kot varčevanje za nepremičnine, čeprav shema ni imela
nobenih varoval, ki bi varčevalce silila v porabo denarja za te namene.
Leto dni pred iztekom prve sheme – leta 2003 so se začele pojavljati informacije in
nekatera namigovanja o številu varčevalcev, ki naj bi kupili nepremičnine, katera so v
veliki meri vplivala na trg nepremičnin in zaradi katerih so nastala visoka zvišanja
cen. Glede na špekulacije, po izteku prve sheme je rast zastala, saj je bilo kupcev le
petino. In tako je naslednja shema v letu 2006 doživela spremembe – saj je
zahtevala, da so varčevalci privarčevana sredstva morali uporabiti za nakup ali pa
prenovo nepremičnin (Slonep, 2006).
V celoti pa je takšna nacionalna stanovanjsko – varčevalna shema pustila negativne
posledice, saj je zavajala prebivalstvo na območjih celotne Slovenije, poleg tega pa je
posledično povzročila previsok dvig cen nepremičnin v petih letih, zlasti na območju
Ljubljane in ožje okolice.
V začetku 21. stoletja, leta 2003 in 2004 pa so se začela bolj natančno urejati
zakonodajna področja; Zakon o nepremičninskem področju, Zakon o varstvu kupcev
stanovanj in enostanovanjskih stavb, bolj učinkovita pa je postala še zemljiška knjiga.
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V letu 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo pa je na slovenskem
nepremičninskem trgu aktivno začelo delovati veliko tujcev.
V obdobju od leta 2005 do 2008 je bila zaznana in evidentirana močna rast cen v
celotni državi. Rast cen nepremičnin je bilo še posebej občutiti v Ljubljani, kjer so se
med leti 2005 do 2008 le – te zvišale ponekod kar za 36 %. Nato pa v letu 2008 sledi
padec cen, ki je bil zabeležen na območju celotne Slovenije, v nekaterih predelih kar
do 15 %, kar pa je bila posledica gospodarsko- finančne krize, ki je bila prisotna na
svetovni ravni (Svet nepremičnin, 2009, str. 3).

6.4 NEPREMIČNINSKI TRG V LETIH 2007, 2008, 2009 IN 2010
6.4.1 Nepremičninski trg v letu 2007
V začetku leta 2007 je bila v Republiki Sloveniji vzpostavljena Evidenca trga
nepremičnin, ki je predstavljena kot javna, večnamenska zbirka podatkov v kateri so
zajeti vsi sklenjeni kupoprodajni in najemni pravni posli z nepremičninami in katera
vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republika Slovenija. Za Slovenijo je že od nekaj
veljalo, da ima zelo neenakomeren socialno - ekonomski razvoj glede na različna
območja v državi, kar pa se seveda odraža tudi na trgu nepremičnin. Tako prihaja do
velikih razlik v razvitosti, razpoložljivosti in doseženih nivojih cen tako med
regionalnimi trgi kot tudi že med lokalnimi trgi znotraj njih. Nepremičninski trg se
tako sam razlikuje že glede območja kjer se nepremičnina nahaja in pa tudi glede na
to za katero skupino nepremičnine gre; bodisi za stanovanja, hiše in nezazidljiva
stavbna zemljišča, poslovne nepremičnine, da gre za kmetijska in gozdna zemljišča
ali bodisi za industrijske nepremičnine.
V letu 2007 je tako za stanovanjske in poslovne nepremičnine v večjih regionalnih
središčih (kot je denimo Ljubljana) bil nepremičninski trg že relativno dobro razvit in
na trgu so cene že bile izoblikovane na podlagi ponudbe in povpraševanja. Podobno
velja tudi za nezazidljiva stavbna zemljišča, vendar pa ima tu vpliv na ceno država,
saj zaradi slabše urejene sistemske prostorske politike vpliva na razpoložljivost
zemljišč za gradnjo na trgu in s tem posledično na cene. Trg kmetijskih in gozdnih
zemljišč je zabeležil precej veliko število transakcij, vendar pa tržne mere tu še vedno
ne delujejo popolno, saj zaradi številnih vzrokov niso zabeležene in zaznane realne
tržne cene teh nepremičnin. Medtem je na trgu industrijskih nepremičnin ponudba
zelo heterogena, tržne cene so praviloma nižje od stroškov gradnje novih
nepremičnin za industrijsko proizvodnjo, tržnih transakcij pa tu ni veliko.
V letu 2007 je bil nepremičninski trg živahno zaznamovan s številnimi pričakovanji in
spremembami tako v svetu kot v Sloveniji. V začetku leta 2007 je še bilo zaznati
rahlo rast cen nepremičnin, saj so na trgu delovali še tisti, ki so vlaganja v
nepremičnine videli predvsem kot uspešno finančno naložbo. Nato pa je sledila
finančna kriza, ki je v drugi polovici leta 2007 zajela Združene države Amerike in tudi
Evropo ter tako že povzročila umirjanje cen nepremičnin. Nastali so strožji pogoji
najemanja posojil in tako je na nepremičninski trg priteklo precej manj sredstev,
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kar je povzročilo, da se je zadnja leta nepretrgana rast cen nepremičnin nekoliko
ustavila in se je kot temu pravijo strokovnjaki, zgodil pok nepremičninskega balona v
tretjem oz. četrtem četrtletju leta 2007.
Trend umirjanja rasti cen se je pokazal pri večini vrst nepremičnin, Geodetska uprava
pa meni, da je to med drugim posledica naraščanja inflacije in obrestnih mer za
dolgoročne kredite, kar je povzročilo padec kupne moči prebivalstva ter naraščajoči
gradbeni ekspanziji in nov prostorski plan, s katerim bi se sprostila zemljišča za
novogradnjo in tako bi se še dodatno povečala ponudba na trgu (Geodetska uprava
RS, 2008, str. 6-7).
Po podatkih Geodetske uprave je bilo v evidenci trga nepremičnin zajetih skupno
okoli 35.000 tržnih transakcij; kar naj bi šlo za tri četrtine vseh sklenjenih
kupoprodajnih transakcij z nepremičninami v Sloveniji.
STANOVANJSKI TRG
V letu 2007 je po podatkih Geodetske uprave nastopila umiritev rasti cen stanovanj,
saj je povprečna cena za m2 v letu 2007 na nivoju države narasla na 6 odstotkov,
medtem ko je leto poprej bila rast večja kar za 150 odstotkov – bila je namreč 15
odstotna rast. Povprečna cena stanovanja v Sloveniji je tako znašala okoli 1.700
evrov/m2, velikost prodanega stanovanja je bila v izmeri približno 53 m2, pogodbena
prodajna cena zanj pa je znašala okoli 88.000 evrov. Nivo najvišjih cen se izraža v
prestižnih turističnih krajih in v Ljubljani, medtem ko je najnižji v Pomurju – v Murski
Soboti. Tako nam tudi tabela 2 prikazuje močne regionalne razlike v državi, kjer se le
– te ponekod kažejo v tudi več kot 200 odstotni razliki.
Tabela 1: Povprečne cene stanovanj (v €/m2 in v €) in število upoštevanih transakcij v
slovenskih mestih za leto 2007

ANALITIČNO OBMOČJE
LJUBLJANA
MARIBOR
CELJE
KRANJ
KOPER
NOVO MESTO
NOVA GORICA z okolico
MURSKA SOBOTA

ŠTEVILO
TRANSACIJ
1525
962
331
257
140
98
97
90

CENA
(€/m2)
2.660
1.270
1.280
1.740
2.310
1.480
1.770
960

CENA
(€)
138.504
67.011
67.168
87.011
117.029
70.654
98.710
48.250

Vir: Geodetska uprava RS (2008, str. 11)
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∆ CEN
2007
5%
7%
26%
-1%
17%
18%
21%
13%

Graf 1: Gibanje povprečne letne cene m2 stanovanj v slovenskih mestih za leto 2007

Vir: Geodetska uprava RS (2008)
Graf 2: Odstotna sprememba povprečne transakcijske cene za leto 2007

Vir: Geodetska uprava RS (2008)

Najvišja povprečna cena je presenetljivo bila zabeležena v gorenjski regiji; in sicer v
počitniško – turističnih krajih kot sta Kranjska Gora in Bled, kjer je cena za m2
znašala 3.000 evrov, sledi primorska regija – obalna letovišča so v povprečju za
stanovanje zahtevala 2.900 evrov/m2, v Ljubljani pa je bila cena visoka 2.700
evrov/m2.
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Največja rast povprečne cene stanovanja je bila od vseh slovenskih mest zabeležena
v Celju; in sicer 26 odstotna, sledi Nova Gorica z 21 odstotno rastjo, ki je posledica
še vedno premajhne ponudbe na stanovanjskem trgu. V Novem mestu so zabeležili
eno najvišjih letnih rasti cen stanovanj, kar 18 odstotno, kar pa je posledica relativno
velikega števila delovnih mest, kakovost bivanja in bližina Ljubljane, ki vpliva na
povečanje prebivalstva – ponudba pa le – tega ni dohajala. V Murski Soboti je bila
zaznana rast cen stanovanjskega trga v višini 13 odstotkov, vendar so cene na tem
območju kljub temu še vedno ostale najnižje v državi. Ne naraščanje, ampak celo
padec povprečne cene pa je bil v letu 2007 zabeležen v Kranju; in sicer za 1
odstotek, ki je prikazan kot rezultat velikega medletnega nihanja cen (Geodetska
uprava RS, 2008, str. 11-13).
Na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS, 2008) navajajo podatke o nihanju
cen stanovanj predvsem zaradi psihološkega učinka evra. Glede kvartalnih obdobji na
uradu ugotavljajo, da so se cene v prvem četrtletju zvišale za 12,7 odstotka, zatem
so se umirile in se v drugem četrtletju zvišale za 4,3 odstotke, ob nastopu finančne
krize pa se le – ta že močno pozna – saj je bila v tretjem četrtletju zaznana le 0,3
odstotna rast in v zadnjem četrtletju se trend cen zopet poviša; in sicer za 2,9
odstotka.
DRUŽINSKE HIŠE IN NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
Na podlagi povprečnih kupoprodajnih cen v letu 2007 je povprečna cena hiše, tako
kot leto poprej narasla za nekaj več kot 10 odstotkov. Geodetska uprava je
izračunala, da je povprečna cena družinske hiše s pripadajočim zemljiščem v Sloveniji
bila 130.000 evrov, prodana hiša s pripadajočim zemljiščem pa je imela 146 m2 neto
tlorisne površine stavbe in 779 m2 zemljišča (Geodetska uprava RS, 2008, str. 14).
Kar pa zadeva nezazidana stavbna zemljišča je bila povprečna rast cene zabeležena
približno tako kot pri hišah; in sicer 12 odstotna, cena za m2 se je v povprečju gibala
okoli 74 evrov oz. realizirana povprečna cena okoli 100.000 evrov; in sicer za
zemljišče v povprečni izmeri 1.470 m2.

28

Tabela 2: Povprečne cene družinskih hiš (v €) in število upoštevanih transakcij v
slovenskih mestih za leto 2007

ŠTEVILO
ANALITIČNO OBMOČJE
TRANSAKCIJ
LJUBLJANA
214
OSREDNJE SLOVENSKO OBMOČJE (brez Ljubljane)
270
KRANJ
21
GORENJSKO OBMOČJE (brez Kranja)
141
NOVA GORICA in okoliška naselja
20
GORIŠKO OBMOČJE (brez Nove Gorice)
124
KOPER
26
OBALNA OBMOČJA (brez Kopra in obale)
52
OBALA (Ankaran, Izola, Piran, Portorož, Lucija)
39
NOVO MESTO
26
DOLENJSKO OMBOČJE (brez Novega mesta)
152
MARIBOR
119
ŠTAJERSKO OBOČJE (brez Maribora)
402
CELJE
40
SAVINJSKO OBMOČJE (brez Celja)
215
MURSKA SOBOTA
24
POMURSKO OBMOČJE (brez Murske Sobote)
272
SKUPAJ

POVRŠINA IZMERA
STAVBE ZEMLJIŠČA
(m2)
(m2)
179
438
167
653
165
453
169
606
187
588
151
661
107
164
156
669
138
344
196
682
129
963
162
410
130
917
150
533
147
968
150
456
109
1155

2426

146

779

CENA (€)
316.174,00
189.288,00
175.008,00
183.745,00
194.791,00
84.706,00
163.752,00
205.814,00
278.419,00
157.918,00
67.829,00
142.412,00
88.680,00
127.712,00
94.710,00
87.215,00
44.065,00
129.695,00

Vir: Geodetska uprava RS (2008, str. 14)

Tabela 2 nam jasno prikazuje, da je najvišji nivo cen prisoten v Ljubljani in v obalnih
letoviščih, saj le – ta v Ljubljani za enostanovanjske hiše presega tudi vrednost
300.000 evrov, je pa v letu 2007 v Ljubljani ta cena že stagnirala. Tudi na področju
družinskih hiš in nezazidanih stavbnih zemljiščih pomurska regija daleč ponuja
najcenejše nepremičnine; saj je recimo mogoče kupiti manjšo starejšo hišo že za
okoli 44.000 evrov (Geodetska uprava RS, 2008, str. 14-15).
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Graf 3: Gibanje povprečne cene hiš s pripadajočim zemljiščem za leto 2007

Vir: Geodetska uprava RS (2008)
Tabela 3: Povprečne cene nezazidanih stavbnih zemljišč (v €/m2) in število upoštevanih
transakcij v slovenskih mestih za leto 2007

ANALITIČNO OBMOČJE
LJUBLJANA
OSREDNJE SLOVENSKO OBMOČJE (brez Ljubljane)
KRANJ
GORENJSKO OBMOČJE (brez Kranja)
NOVA GORICA in okoliška naselja
GORIŠKO OBMOČJE (brez Nove Gorice)
KOPER
OBALNA OBMOČJA (brez Kopra in obale)
OBALA (Ankaran, Izola, Piran, Portorož, Lucija)
NOVO MESTO
DOLENJSKO OMBOČJE (brez Novega mesta)
MARIBOR
ŠTAJERSKO OBOČJE (brez Maribora)
CELJE
SAVINJSKO OBMOČJE (brez Celja)
MURSKA SOBOTA
POMURSKO OBMOČJE (brez Murske Sobote)
SKUPAJ

IZMERA
ZEMLJIŠČA
ŠTEVILO
(m2)
TRANSAKCIJ
95
1757
527
1424
<12
231
1202
32
1813
173
1257
<12
70
1210
14
727
20
2618
155
1492
53
1833
547
1553
15
732
249
1410
13
767
173
1350
2644

Vir: Geodetska uprava RS (2008, str. 15)
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1470

CENA (€) /
m2
310,00
110,00
130,00
72,00
27,00
140,00
260,00
57,00
27,00
110,00
37,00
90,00
41,00
29,00
13,00
74,00

Graf 4: Gibanje povprečne cene nezazidanih stavbnih zemljišč za leto 2007

Vir: Geodetska uprava RS (2008)

POSLOVNI PROSTORI
Geodetska uprava je zabeležila, da se je trend rasti cen poslovnih prostorov v letu
2007 obrnil in je cena tako prešla v padanje; in sicer je zabeležen padec cene pisarn
za 9 odstotkov in cene lokalov za 7 odstotkov na državni ravni. Ljubljana z okolico
kot izjema, saj zavzema največji del trga poslovnih nepremičnin, je pri rasti cen
pisarn komajda negativna, padec cen lokalov pa je enak povpraševanju na celotni
slovenski ravni – 7 odstotkov. Tu je potrebno poudariti, da so mišljeni predvsem
starejši poslovni prostori, medtem ko novogradnje tu niso upoštevane.
V Novi Gorici je bilo zaznati nasprotje trenda izpred zadnjih let; in sicer selitev lokalov
iz takrat edinega trgovskega centra nazaj v sedišče mesta. Za Maribor pa je denimo
značilna revitalizacija industrijskih con, kjer nastajajo poslovna središča ali pa nove
obrtne cone (Geodetska uprava RS, 2008, str. 16).
KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA
V letu 2007 na trgu kmetijskih in gozdnih zemljišč ni bilo zaznati posebnih sprememb
zaradi številnih dejavnikov, ki smo jih denimo našteli pri prejšnjih skupinah
nepremičnin. Tržna cena kmetijskih zemljišč je najnižja (tako kot tudi pri vseh drugih
trgih nepremičnin) in najbolj realna v tradicionalnih območjih – torej v Prekmurju,
medtem ko so v Ljubljani in okolici ter drugih mestih visoke, saj investitorji kupujejo
ta zemljišča na obrobjih urbanih območji v pričakovanju spremembe prostorskih
planov in zazidljivega zemljišča v prihodnosti. Poleg osrednjeslovenske regije pa se,
tako kot v preteklih letih, v Primorju po visokih cenah prodajo številna zemljišča
(Geodetska uprava RS, 2008, str. 16).
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6.4.2 Nepremičninski trg v letu 2008
Dogajanje na nepremičninskem trgu je bilo v letu 2008 zaznamovano s številnimi
spremembami v pričakovanjih tržnih subjektov, tako na strani ponudbe kot na strani
povpraševanja. V tem letu je poleg finančne krize v Združenih državah Amerike, ki je
zajela tudi Evropo z letom 2007, prišlo tudi do zrelih in resnejših znakov gospodarske
krize.
V drugi polovici se je finančna kriza širila v Evropi in tako že začela dobivati globalne
razsežnosti, sledil je propad nekaterih velikih bank, pri drugih se je porušilo zaupanje
v bančne sisteme, medsebojne obrestne mere bank so začele naraščati, obseg
kreditiranja gospodarstva in prebivalstva pa upadati, večina svetovnih borz pa je leto
2008 zaključila z negativnim poslovanjem. Pok nepremičninskega balona v Združenih
državah Amerike je sledil tudi v nekaterih evropskih državah, kjer so cene
nepremičnin padle za celo trideset odstotkov, praktično v vseh evropskih državah pa
je upadel promet z nepremičninami in vsaj sledila je stagnacija cen na trgih.
Slovenija sodi med države, ki v letu 2008 uradno še niso bile v gospodarski recesiji,
saj so leto končale s pozitivno gospodarsko rastjo, na nepremičninskem trgu pa so na
Geodetski upravi zabeležili rast okoli pozitivne ničle, tako za stanovanja kot za
poslovne prostore.
Gibanje povprečnih cen v prvem polletju leta 2008 je bilo podobno kot v enakemu
obdobju leta 2007. Cene nepremičnin na stanovanjskem trgu so v primerjavi z
enakim obdobjem leto poprej zrasle za povprečje desetih odstotkov, cene hiš za okoli
pet odstotkov in cene nezazidanih stavbnih zemljišč za trinajst odstotkov. Cene
nepremičnin na poslovnem trgu so po padcu v drugi polovici leta 2007, nato v prvi
polovici leta 2008 zrasle za devet odstotkov pri pisarnah in za 26 odstotkov pri
lokalih. Povprečna cena kmetijskih zemljišč v Sloveniji je padla za dva odstotka,
medtem ko je cena gozdnih površin v istem obravnavanem obdobju narasla za deset
odstotkov (Geodetska uprava RS, 2009, str. 3-10).
Ko pa raziskujemo nepremičninski trg za celotno leto 2008 pa je zaznati drastičen
upad prometa z nepremičninami; le – ta naj bi padel na raven leta 2003; in sicer
pred obdobjem kontinuirane visoke letne rasti povprečnih cen nepremičnin. Na trgu
je istočasno prišlo do presežka ponudbe. V letnem povprečju so cene stanovanjskih
nepremičnin zrasle za okoli štiri odstotke, cene družinskih hiš pa padle za okoli šest
odstotkov.
Med razmerjem ponudbe in povpraševanja je v letu 2008 prišlo do preobrata, saj je
ponudba presegla povpraševanje, ki se je začelo zmanjševati, predvsem zaradi
vplivov svetovne finančne krize, relativno visoka inflacija in rast efektivnih obrestnih
mer sta slabili kupno moč prebivalstva, dostopnost do kreditov se je manjšala tako –
kot že v letu 2007, zmanjševala pa se je tudi gospodarska rast ter naraščala
brezposelnost. Ponudba na trgu nepremičnin je med tem prvič od vzpostavitve trg
nepremičnin presegla povpraševanje; vendar ne v smislu presega stanovanjskih
potreb prebivalstva, ampak je do presežene ponudbe prišlo zaradi povečanja
novozgrajenih nepremičnin, ki pri obstoječih cenah niso več našli plačilno sposobnih
potencialnih kupcev.
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Geodetska uprava je zabeležila, da se je promet z nepremičninami v letu 2008 glede
na leto 2007 zmanjšal pri stanovanjih za več kot tretjino, pri družinskih hišah za več
kot polovico in pri poslovnih prostorih za okoli eno petino. Število transakcij za
zazidljiva zemljišča se je zmanjšalo za tri odstotke in za kmetijska ter gozdna
zemljišča za okoli pet odstotkov. Geodetska uprava je med drugim zabeležila najvišji
padec prometa v tretjem in četrtem četrtletju; in sicer je bil največji upad zabeležen
v Mariboru, sledilo je gorenjsko območje, nato širša okolica Ljubljane ter nato še
obala, najmanjši upad pa je bil zabeležen v Ljubljani.
V Sloveniji je po variaciji povprečne cene stanovanj, po tem ko so le – te v začetku
leta narasle in nato v drugi polovici začele upadati, ob koncu leta te zrasle povprečno
za štiri odstotke. Kar zadeva družinskih hiš so le – te v začetku leta stagnirale, nato
so se v začetku drugega polletja rahlo dvignile in na koncu leta padle skupno za okoli
šest odstotkov. Cene poslovnih nepremičnin so glede na ocenjeno stanje na
Geodetski upravi narasle za okoli dva odstotka. Cene nezazidanih stavbnih zemljišč,
namenjeni bodisi stanovanjski, bodisi poslovni gradnji, so v letu 2008 glede na leto
2007 padle za okoli enajst odstotkov, medtem ko je stanje na trgu kmetijskih in
gozdnih zemljišč ostalo skoraj nespremenjeno glede na leto poprej.
V letu 2008 je bilo na območju Republike Slovenije evidentiranih okoli 850 tisoč
stanovanjskih enot in okoli 70 tisoč poslovnih nepremičnin. Največji nepremičninski
trg je osredotočen v Ljubljani, kjer je prisotna največja koncentracija poslovnih in
stanovanjskih nepremičnin, nato pa ji sledi Maribor, medtem ko je za trg hiš značilno
ravno nasprotno - velika prostorska razpršenost teh nepremičnin. To je med drugim
tudi posledica velike koncentracije prebivalstva v prestolnici v zadnjih treh letih, tako
je bilo zabeleženo, da se je v Ljubljani v tem letu zabeležila kar tretjina vseh
opravljenih transakcij na stanovanjskem trgu, sledita pa ji Maribor in Celje
(Geodetska uprava RS, 2009, str. 13-14).
STANOVANJSKI TRG
Stanovanjski trg se glede na leto poprej bistveno ne razlikuje po svojih značilnostih.
Povprečna cena je v letu 2008 padla za okoli dva odstotka, tako da je bila rast na
državni ravni štiri odstotna, cena kvadratnega metra stanovanjske površine je
znašala 1.900 evrov, le – ta se je proti koncu leta še znižala na okoli 1.800 evrov.
Najvišji nivo cen se je odražal seveda na Primorskem območju; in sicer v Piranu, kjer
se je povprečna realizirana cena gibala okoli 3.300 €/m2. Kar zadeva turistične kraje
– obalnim sledita gorenjska turistična centra Kranjska Gora in Bled – kjer je bil
kvadratni meter stanovanjske površine vreden 3.000 evrov.
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Tabela 4: Povprečne cene stanovanj (v €/m2) v slovenskih mestih za leto 2008

ANALITIČNO OBMOČJE
LJUBLJANA
MARIBOR
CELJE
KRANJ
KOPER
NOVO MESTO
NOVA GORICA z okolico
MURSKA SOBOTA

CENA
(€/m2)
2.755
1.380
1.424
1.860
2.550
1.382
2.195
883

Vir: Geodetska uprava RS (2009, str. 32)
Graf 5: Gibanje povprečne letne cene m2 stanovanj v slovenskih mestih za leto 2008

Vir: Geodetska uprava RS (2009)

Tako kot v letu 2007 je še vedno primat najdražjega mesta bila prestolnica; in sicer
je cena zrasla za okoli dva odstotka in tako znašala približno 2.755 €/m2.
Cene na območju mesta Koper sledijo ljubljanskim in se gibajo v povprečju 2.550
€/m2. Nova Gorica se je s ceno 2.050 €/m2 v letu 2008 uvrstila na tretje mesto, kjer
je cena tako kot že leto poprej narasla – tokrat za trinajst odstotkov in pa gre tudi za
eno redkih območji, kjer število sklenjenih transakcij ni bistveno upadlo.
Za nekaj odstotkov je zabeležena rast cen nepremičnin tudi v Kranju, ki nekako
ponazarja slovensko povprečje; gre pa za ceno 1.850 €/m2. V Mariboru je bila
povprečna cena v višini 1.350 €, za štiri odstotke večja kot v letu 2007. V Celju je bil
kvadratni meter stanovanjske površine vreden nekoliko več kot 1.300 evrov.

34

Je pa bilo v Celju edino zabeležen padec povprečne cene stanovanjskih nepremični
na letni ravni – devet odstotni padec; medtem ko je v letu 2007 bil ravno v tem
mestu zabeležena največja rast teh vrst nepremičnin – šest in dvajset odstotna.
Najnižja medletna rast cen je tako kot v Ljubljani bila še v Novem mestu – dva
odstotka, cena je tu bila okvirno 1.400 €/m2. Murska Sobota je imela cene za
novogradnjo okoli 1.500 €/m2 in cene za starejša stanovanja so se gibala od 900 do
1.000 €/m2; v povprečju pa je cena bila visoka okoli 1.000 €/m2 (Geodetska uprava
RS, 2009, str. 14-18).
DRUŽINSKE HIŠE IN NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
Geodetska uprava je izračunala, da je povprečna cena družinske hiše s pripadajočim
zemljiščem v Sloveniji bila 150.000 evrov, prodana hiša s pripadajočim zemljiščem pa
je imela 146 m2 neto tlorisne površine stavbe in 890 m2 zemljišča. Glede na to, da
se je v letu 2008 znatno zmanjšal promet z hišami za več kot polovico, se je
sorazmerno s tem zmanjšalo število zavedenih transakcij; in sicer za kar štirideset
odstotkov. Na Geodetski upravi so zabeleženi, da je bilo realiziranih kupoprodajnih
pogodb največ s samostojnimi hišami – 81 odstotkov,delež vrstnih hiš je bil 11
odstotni ter dvojčkov 8 odstotni.
Manjše površine pripadajočega zemljišča so se prodajale na urbanih območjih in
območjih razvitih lokalnih trgov (Ljubljana, Maribor in primorski del Slovenije), kjer je
bila velikost zemljišča od 300 – 500 m2, v osrednji Sloveniji do 700 m2, hiše z največ
zemljišča pa so se prodajale na področju Prekmurja, Slovenskih goric in na
Notranjskem – med 1.600 in 1.900 m2. Obalna mesta (Piran, Portorož) in gorenjsko
območje (Bled) imajo še vedno najvišje cene enostanovanjskih in dvostanovanjskih
hiš; so izredno visoke, ne glede na velikost in starost nepremičnine, prodaja na tem
območju pa je še vedno zelo redka. V Ljubljani je promet z hišami upadel že v
začetku leta 2008 in je do konca leta že skoraj zastal; cena je tako v prestolnici padla
za okoli tri odstotke in je bila za skoraj štirideset odstotkov višja kot za hiše v
osrednji Sloveniji, če izključimo Ljubljano. Mesto Koper tesno sledi Ljubljani, v letu
2008 so se tam v največji meri prodajale vrstne hiše, čigar struktura (površina hiše in
površina zemljišča) je bistveno manjša. Cene hiš v ostalih krajih izven prestolnice so
bile v tistem letu izrazito manjše; in sicer za od 40 do 60 odstotkov (Maribor, Celje,
Kranj, Novo mesto) in do 70 odstotkov v Murski Soboti. Trend padanja cen je bil tako
zaznan za to vrsto nepremičnin v slovenskih krajih skozi celotno leto 2008
(Geodetska uprava RS, 2009, str. 18-20).
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih je bila povprečna cene za m2 okoli 72 evrov oz.
realizirana velikost zemljišča pa je bila v povprečni izmeri 1.200 m2, prodajala so se
namreč v izmeri od 300 do 3.500 m2. Povprečna velikost prodanega zemljišča se je v
letu 2008 glede na leto 2007 zmanjšala za devetnajst odstotkov, povprečna cena na
letni ravni pa je padla za štiri odstotke. Na Geodetski upravi so zabeležili, da je
največji del teh zemljišč bil namenjen gradnji individualnih hiš (80 odstotkov), sledi
namen za industrijsko rabo (4 odstotke) ter za poslovno rabo (4 odstotke), za
gradnjo večstanovanjskih objektov so bili namenjeni 3 odstotki teh zemljišč ter za
druge namene (9 odstotkov).
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Med slovenskimi mesti tako kot pri hišah tudi pri nezazidanih stavbnih zemljiščih
močno odstopa cenovno območje Ljubljane, kjer se cene v povprečju gibajo okoli
300 €/m2 in so tudi do tri krat višje kot v osrednjeslovenskem območju brez
Ljubljane (Geodetska uprava RS, 2009, str. 21-24).
Tabela 5: Povprečne cene družinskih hiš (v €) in število upoštevanih transakcij v
slovenskih mestih za leto 2008

ŠTEVILO
POVRŠIN IZMERA
TRANSAKCI A STAVBE ZEMLJIŠČ
J
(m2)
A (m2)

ANALITIČNO OBMOČJE
LJUBLJANA
OSREDNJE SLOVENSKO OBMOČJE (brez
Ljubljane)

115

169

466

172

159

687

GORENJSKO OBMOČJE

96

158

622

GORIŠKO OBMOČJE in KRAS

66

157

529

OBALNO OBMOČJE
DOLENJSKO OBMOČJE

60
140

122
151

323
1052

MARIBOR

75

144

459

CELJE

39

151

894

OKOLICA MARIBORA in CELJA
PREKMURSKO OBMOČJE

213
138

155
116

1018
1304

Vir: Geodetska uprava RS (2009, str. 33)
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CENA (€)
382.183,0
0
204.309,0
0
201.796,0
0
156.638,0
0
268.457,0
0
97.055,00
172.575,0
0
135.212,0
0
116.313,0
0
61.550,00

Graf 6: Gibanje povprečne cene hiš s pripadajočim zemljiščem za leto 2008

Vir: Geodetska uprava RS (2009)

Tabela 6: Povprečne cene nezazidanih stavbnih zemljišč (v €/m2) in število upoštevanih
transakcij v slovenskih mestih za leto 2008

ŠTEVILO
ANALITIČNO OBMOČJE
TRANSAKCIJ
LJUBLJANA
81
OSREDNJE SLOVENSKO OBMOČJE (brez Ljubljane)
574
GORENJSKO OBMOČJE
165
GORIŠKO OBMOČJE in KRAS
179
OBALNO OBMOČJE
81
DOLENJSKO OBMOČJE
171
MARIBOR
66
CELJE
18
OKOLICA MARIBORA in CELJA
467
PREKMURSKO OBMOČJE
176

IZMERA
ZEMLJIŠČA

Vir: Geodetska uprava RS (2009, str. 33)
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(m2)
1141
1066
917
1264
837
1466
1493
1128
1318
1627

CENA (€) /
m2
304
102
133
61
165
39
122
78
42
19

Graf 7: Gibanje povprečne cene nezazidanih stavbnih zemljišč za leto 2008

Vir: Geodetska uprava RS (2009)

POSLOVNI PROSTORI
V letu 2008 je povprečna cena pisarniškega prostora znašala okoli 1.400 €/m2 in
cena lokala okoli 1.500 €/m2. Rast povprečnih cen poslovnih nepremičnin - pisarn je
bila v Ljubljani zabeležena z dvema odstotkoma, v Mariboru tri odstotna in v obalnih
krajih pet odstotna in poslovnih nepremičnin – lokalov s trinajst odstotki v Ljubljani in
na obali. Cena pisarn je bila še vedno najvišja na obali – 2.300 €/m2, sledi ji
Ljubljana s ceno 1.900 €/m2, za ceno lokalov pa je bilo v tem letu potrebno odšteti
okoli 2.700 €/m2 na obali, v Ljubljani pa je bila ta cena za odstotek nižja. Splošno je
bilo ocenjeno, da se je prodaja poslovnih nepremičnin zmanjšala za kar okoli 40
odstotkov (Geodetska uprava RS, 2009, str. 25-26).
KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA
Število sklenjenih kupoprodajnih poslov za kmetijska zemljišča se je v letu 2008
glede na leto poprej zmanjšalo za pet odstotkov, cene pa so nekako ostale enake kot
v zadnjem kvartalu leta 2007 – 2 €/m2. Največ poslov s kmetijskimi površinami, kar
dve tretjini vseh poslov, je bilo opravljenih na območjih Prekmurja, Štajerske,
Dolenjske in Kočevskem, kjer so tudi zabeležili upad cen, medtem ko so na ostalih
območjih beležili rast povprečnih cen – ponekod tudi do dvajset odstotkov.
Kar pa zadeva gozdne površine je v primerjalnem obdobju zadnjih kvartalov v letu
2007 in 2008 zaznati statistično rast povprečne cene za 26 odstotkov, tudi število
kupoprodajnih poslov z temi nepremičninami se je povečalo za približno 6 odstotkov.
Najvišje povprečne cene se še vedno odražajo na Primorskem in osrednji Sloveniji –
na teh območjih pa so se v tem letu tudi rahlo znižale (Geodetska uprava RS, 2009,
str. 26-27).
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6.4.3 Nepremičninski trg v letu 2009
Leto 2009 je bilo v svetu še močno zaznamovano z gospodarsko in finančno krizo,
tako je bil s tem povezan tudi svetovni nepremičninski trg. Proti koncu leta so bila v
nekaterih državah ob stabilizaciji gospodarstva že zaznana pozitivna gibanja cen
nepremičnin, medtem ko je kriza v Združenih državah Amerike še vedno trajala. V
nekaterih evropskih državah, v katerih so v letu 2008 cene nepremičnin padle
(Švedska, Finska, Norveška, Luksemburg, Francija, Portugalska, Islandija, Irska,
Španija, Velika Britanija) v letu 2009 pa so imele že pozitivno rast cen, spet v drugih
evropskih državah se je tega leta kriza na nepremičninskih trgih šele pokazala
(Nizozemska, Nemčija, balkanske in vzhodnoevropske države), ponekod pa so države
doživele tudi že drugi pok nepremičninskega balona (Bolgarija).
Slovenija je v letu 2008 še beležila pozitivno gospodarsko rast, leta 2009 pa se je
znašla med državami, ki so občutile najhujše posledice gospodarsko – finančne krize.
Gospodarska dejavnost se je občutno zmanjšala, zabeležen je bil upad BDP-ja; in
sicer kar za 7,8 odstotka. Posledice so prinesle zmanjšanje števila delovno aktivnega
prebivalstva, povečalo se je število brezposelnih, zmanjšal se je obseg tujega in
domačega povpraševanja, prišlo je do stagnacije realnih plač, zaznan je bil tudi
realen upad povprečnih cen nepremičnin na letni ravni. Padanje cen na
nepremičninskem trgu je bilo prisotno v letu 2009, saj se je to padanje nadaljevalo
že iz leta 2008 in tako se je na slovenskem nepremičninskem trgu v letu 2009
dosegla najnižja raven, ko sta promet in cene tako upadle.
V tretjem četrtletju se je presenetljivo povečal promet z nepremičninami, katerega je
spremljala ustavitev padanja cen stanovanjskih in poslovnih nepremičnin oz. proti
koncu leta celo njihovo zmerno poviševanje. Tako je leto 2009 bilo zabeleženo z
izrazito krizo na nepremičninskem trgu v prvi polovici leta in upadu cen nepremičnin
ter njihov dvig v naslednji polovici.
Na slovenskem trgu je prišlo do presežka ponudbe nepremičnin, predvsem je prišlo
do velikega števila neprodanih nepremičninskih novogradenj, pojavljajo se številke
okoli šestnajst tisoč, v prestolnici naj bi jih bilo največ. Tudi investitorji so zmanjšali
naložbe v novogradnje, celotna gradbena dejavnost se je zmanjšala, zmanjšale so se
vloge za pridobitev gradbenih dovoljenj, narasli so stroški gradnje, upadlo je število
novih projektov in nastala upočasnitev tekočih projektov.
Nato pa je k oživljanju nepremičninskega trga pripomogel nakup nepremičnin tiste
skupine ljudi, ki so imeli stanovanjski problem in niso mogli dolgo čakati ali se bodo
cene nepremičnin še spustile ali ne ter večja posojilna dejavnost, je z dolgoročnimi
posojili in nizkimi obrestnimi merami v drugi polovici leta 2009 prispevala k večjem
prometu na slovenskem nepremičninskem trgu. V prvi polovici leta 2009 – v prvem
četrtletju je tako po podatkih Geodetske uprave bil zabeležen najnižji promet z
nepremičninami od leta 2007 kar zadeva poslovnih in stanovanjskih nepremičnin, pri
kmetijskih nepremičninah pa se je to zgodilo v drugem četrtletju istega leta.
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Tako se je zabeleženi promet od prvega kvartala do zadnjega kvartala v letu 2009
kar zadeva stanovanj skoraj podvojil in pri hišah pa več kot početveril. Cene za vse
vrste nepremičnin so se znatno znižale tako za vse poslovne kot za stanovanjske
nepremičnine, za kmetijske površine pa so nekako stagnirale glede na predhodno
leto. Po podatkih Geodetske uprave so največji upad povprečnih cen v letu 2009
glede na leto 2008 zabeležili pri poslovnih prostorih; in sicer pri pisarnah v višini
nekaj več kot trinajst odstotkov, pri lokalih pa gre za upad za slabih devet odstotkov.
Sledi znižanje cen na področju novih stanovanj v višini skoraj desetih odstotkov,
medtem ko je znižanje pri starejši gradnji stanovanj za dva odstotka nižje kot pri
novih stanovanjih. Pri hišah pa je bil zaznan padec povprečne realizirane cene za
okoli tri odstotke, medtem ko je pri kmetijskih in gozdnih zemljiščih bila rast nekako
na pozitivni ničli (Geodetska uprava RS, 2010, str. 3-11).
Tabela 7: Odstotna sprememba cen nepremičnin v letu 2009 glede na 2008

VRSTA NEPREMIČNINE
RABLJENA STANOVANJA
NOVA STANOVANJA
HIŠE S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM
PISARNE
LOKALI
ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO STAVB
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
GOZDNA ZEMLJIŠČA

∆ CENE 2009/2008
-7,1%
-9,6%
-3,2%
-13,2%
-8,8%
0,6%
1,8%
0,2%

Vir: Geodetska uprava RS (2010)
Graf 8: Odstotna sprememba cen nepremičnin v letu 2009

Vir: Geodetska uprava RS (2010)
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STANOVANJSKI TRG
Promet s stanovanjskimi nepremičninami se je v letu 2009 močno zmanjšal v
primerjavi z letom 2008 za 17 odstotkov manj in v letu 2007 pa kar za 49 odstotkov.
Povprečna cena stanovanja v Sloveniji tega leta je tako znašala okoli 1.700 €/m2, ta
cena pa se je v zadnjem četrtletju kot že zapisano zvišala; in sicer je dosegla raven
1.730 €/m2, velikost prodanega stanovanja je bila v izmeri približno 51 m2.
Cene nad letnim povprečjem so bile prisotne le na ljubljanskem, osrednjeslovenskem,
goriškem in obalnem območju, najvišje povprečne cene pa so bile seveda zabeležene
na obalnem območju, kjer je v prvem polletju cena dosegla višino 2.670 €/m2, nato
pa se je v drugi polovici leta znižala za 6,2 odstotka in prišla na raven 2.590 €/m2.
Rast cen stanovanjskih nepremičnin pa je bila dosežena le na območju prestolnice in
v Prekmurju. Ob koncu leta je najvišjo ceno rabljenega stanovanja dosegla Ljubljana
– 2.460 €/m2 in je tako zopet prehitela mesto Koper, kjer je bila cena 2.330 €/m2.
Tako kot v prestolnici so nad povprečjem visoke cene v višini 1.860 €/m2 tudi v Novi
Gorici in le – te veljajo ne samo za glavno mesto goriškega področja, ampak za
celotno to področje. Kranj je mesto, ki prav tako še za celotno gorenjsko območje
odraža točno slovensko povprečje stanovanjskega nepremičninskega trga, torej
1.730 €/m2. Rahlo pod povprečjem cen je Novo mesto, sledita pa mu Maribor in
Celje, kjer so višine cen med seboj zelo podobno. Je pa v letu 2009 bila zaznana
skoraj polovična razlika med cenama v dveh največjih slovenskih mestih; cena v
Mariboru se je namreč gibala okoli 1.230 €/m2. Murska Sobota in prekmurski del so
še vedno beležili povprečno najnižjo ceno v Sloveniji (Geodetska uprava RS, 2010,
str. 15-17).

Tabela 8: Povprečne cene stanovanj (v €/m2) in število upoštevanih transakcij v
slovenskih mestih za leto 2009

ŠTEVILO POVRŠINA
ANALITIČNO OBMOČJE
TRANSAKCIJ
(m2)
LJUBLJANA
996
52
OSREDNJE SLOVENSKO OBMOČJE (brez Ljubljane)
298
54
GORENJSKO OBMOČJE
382
50
DOLENJSKO OBMOČJE
233
48
OBALNO OBMOČJE
266
48
NOVA GORICA
80
56
MARIBOR
429
52
CELJE
228
50
OKOLICA MARIBORA in CELJA
337
54
PREKMURSKO OBMOČJE
82
49

Vir: Geodetska uprava RS (2010, str. 25)
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CENA
(€/m2)
2.450,00
1.950,00
1.700,00
1.210,00
2.670,00
1.850,00
1.250,00
1.240,00
1.170,00
900,00

Graf 9: Gibanje povprečne letne cene m2 stanovanj v slovenskih mestih za leto 2009

Vir: Geodetska uprava RS (2010)

DRUŽINSKE HIŠE IN NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
Promet nepremičnin z eno ali dvostanovanjskimi hišami se je v letu 2009 močno
zmanjšal v primerjavi z letom 2008 za 35 odstotkov manj in v letu 2007 pa kar za 61
odstotkov. Geodetska uprava je izračunala, da je povprečna pogodbena cena
družinske hiše s pripadajočim zemljiščem v Sloveniji bila 95.000 evrov, prodana hiša
s pripadajočim zemljiščem pa je imela 140 m2 neto tlorisne površine stavbe in 1500
m2 zemljišča. Na Geodetski upravi so zabeleženi, da je bilo realiziranih kupoprodajnih
pogodb največ s samostojnimi hišami – 80 odstotkov, delež vrstnih hiš je bil 11
odstotni ter dvojčkov 9 odstotni – kar je strukturno skoraj enako kot v preteklem letu
2008.
Ni pa enaka pogodbena cena prodane hiše; ta je namreč glede na leto poprej manjša
kar za 36 odstotkov, manjša je tudi neto tlorisna površina stavbe; in sicer za 6 m2,
medtem ko se je površina zemljišča povečala glede na leto 2008 za skoraj 600 m2,
glede na leto 2007 pa skoraj za polovico; in sicer to predvsem zaradi povečane
površine zemljišč na dolenjski in prekmurski regiji.
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih je bila povprečna cena za m2 okoli 62 evrov,
medtem ko je bila realizirana velikost zemljišča v povprečni izmeri 1.000 m2.
Povprečna velikost prodanega zemljišča se je v letu 2009 glede na leto 2008
zmanjšala za trinajst odstotkov, povprečna cena na letni ravni pa je padla za
štirinajst odstotkov – kar je za deset odstotkov več kot med primerjalnima letoma
2008 glede na 2007.
Kar zadeva cene zemljišč za gradnjo hiš in večstanovanjskih stavb so opazne vedno
večje cenovne razlike med regijami v državi; tako ima prestolnica še vedno cene kar
visoko nad povprečjem, predvsem zaradi obsežnega povpraševanja in je kar za dva
krat višja od sledečega cenovnega območja – to je po navadi obala z zaledjem,
vendar je v drugi polovici leta 2009 to bilo gorenjsko območje. Občutna regijska
cenovna razlika pa je opazna tudi v podatku, da so cene v Ljubljani, ki velja za
cenovno najvišje območje, tudi do dvajsetkrat višje od cen v Prekmurju, ki pa velja
za cenovno najnižje območje (Geodetska uprava RS, 2010, str. 18-19).
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Tabela 9: Povprečne cene družinskih hiš (v €) in število upoštevanih transakcij v
slovenskih mestih za leto 2009

ŠTEVILO
POVRŠIN IZMERA
TRANSAKCI A STAVBE ZEMLJIŠČ
J
(m2)
A (m2)

ANALITIČNO OBMOČJE
LJUBLJANA
OSREDNJE SLOVENSKO OBMOČJE (brez
Ljubljane)

80

177

412

154

160

820

GORENJSKO OBMOČJE

79

186

717

GORIŠKO OBMOČJE in KRAS

38

178

811

OBALNO OBMOČJE
DOLENJSKO OBMOČJE

61
151

117
120

377
2329

MARIBOR

66

154

717

CELJE in OKOLICA MARIBORA ter CELJA
PREKMURSKO OBMOČJE

234
139

141
120

1263
3060

CENA (€)
283.200,0
0
172.000,0
0
226.200,0
0
164.800,0
0
251.100,0
0
74.400,00
142.500,0
0
103.700,0
0
57.400,00

Vir: Geodetska uprava RS (2010, str. 26)

Graf 10: Gibanje povprečne cene hiš s pripadajočim zemljiščem za leto 2009

Vir: Geodetska uprava RS (2010)
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Tabela 10: Povprečne cene nezazidanih stavbnih zemljišč (v €/m2) in število upoštevanih
transakcij v slovenskih mestih za leto 2009

ŠTEVILO
ANALITIČNO OBMOČJE
TRANSAKCIJ
LJUBLJANA
33
OSREDNJE SLOVENSKO OBMOČJE (brez Ljubljane)
205
GORENJSKO OBMOČJE
70
GORIŠKO OBMOČJE in KRAS
79
OBALNO OBMOČJE
61
DOLENJSKO OBMOČJE
92
MARIBOR
32
CELJE in OKOLICA MARIBORA ter CELJA
251
PREKMURSKO OBMOČJE
97

IZMERA
ZEMLJIŠČA
(m2)
889
1054
1097
1001
743
1353
786
989
1176

CENA (€) /
m2
310
89
128
57
136
36
81
40
14

Vir: Geodetska uprava RS (2010, str. 27)

Graf 11: Gibanje povprečne cene nezazidanih stavbnih zemljišč za leto 2009

Vir: Geodetska uprava RS (2010)

POSLOVNI PROSTORI
Promet s poslovnimi nepremičninami, je tako kot pri drugih vrstah nepremičnin v
začetku leta 2009 močno upadel, s tem pa so upadle tudi cene; in sicer predvsem
cene starejših poslovnih prostorov, medtem ko je prodaja novih poslovnih prostorov
bila izredno slaba. V drugem polletju, ob oživljanju nepremičninskega trga, pa se je
promet že povečal in tako so se pravni posli s poslovnimi nepremičninami na letni
ravni povečali glede na leto 2008 kar za 18 odstotkov in glede na leto 2007 za 14
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odstotkov. Povprečna najvišja cena, ki je bila dosežena v Ljubljani in na Primorskem
je bila v višini 1.810 €/m2 za povprečno velikost 119 m2, povprečna najnižja cena pa
je bila zabeležena v višini 910 €/m2 za izmero poslovnega prostora 92 m2; in sicer
na območju Prekmurja, Koroške, Notranjske, Kočevske ter Tolminske regije
(Geodetska uprava RS, 2010, str. 19-20).
KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA
Na Geodetski upravi so v letu 2009 zabeležili 40 odstotkov manj kupoprodajnih
poslov za kmetijska zemljišča in 27 odstotkov manj kupoprodajnih poslov za gozdna
zemljišča glede na leto poprej. Prav tako je upadla povprečna velikost prodanega
zemljišča; in sicer pri kmetijskih zemljiščih je bil upad zaznan za 14 odstotkov in je
povprečna površina bila v izmeri 49 arov, povprečna velikost gozdnega zemljišča je
bila v izmeri 152 arov in je glede na leto poprej bila nižja za 22 odstotkov. Za
kvadratni meter kmetijske površine je tako v letu 2009 bilo potrebno odšteti 1,75
evra, za kvadratni meter gozdne površine pa 0,67 evra (Geodetska uprava RS, 2010,
str. 20).
6.4.4 Nepremičninski trg v letu 2010
Zadnje leto - leto 2010 se zaradi časovnega obdobja v katerem je obravnavano ne
more popolnoma enako obravnavati in analizirati kot predhodna leta; ker le – to še
traja. Gre za razlike v obravnavanih podatkih; v letu 2010 so namreč upoštevani
prečiščeni podatki o realiziranih pogodbah od 01.01.2010 do 30.04.2010. Tako je
zajeto manjše število transakcij, kar pa za seboj lahko prinese večja statistična
nihanja. Vse statistične obdelave in analize ter podatki predhodnih let so obravnavani
na letnem nivoju, medtem ko so statistične obdelave in analize za leto 2010
obravnavani za prvo četrtletje. Zaradi tega ne bom leto 2010 obravnavala in
analizirala na letni ravni, ampak bom to prvo kvartalno obdobje primerjali z istim –
torej prvim kvartalnim obdobjem v letu 2009 in pa enim obdobjem prej – torej še z
zadnjim kvartalnim obdobjem v letu 2009.
Promet z nepremičninami se je v prvem četrtletju leta 2010 glede na prvo četrtletje
leta 2009 povečal skoraj pri vseh vrstah nepremičnin. Število evidentiranih transakcij
za stanovanjski trg nepremičnin se je med obravnavanima obdobjema povečalo za 77
odstotkov, kar zadeva hiš pa kar za 250 odstotkov. Pri poslovnih nepremičninah se je
evidentirani promet potrojil, promet z zemljišči za gradnjo stavb pa je narasel za 38
odstotkov. Iz tega izhaja torej večinsko povečanje vseh nepremičninskih transakcij in
že kaže na okrevanje slovenskega nepremičninskega trga; vendar pa tu nekateri
strokovnjaki menijo, da še ne gre izključiti možnosti ponovne poglobitve krize. Tu
izključujemo le promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki pa je dosegel najnižjo
raven od leta 2007 (Geodetska uprava RS, 2010, str. 10-11).
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STANOVANJSKI TRG
Stanovanjski cenovni trg na letni ravni se v prvem četrtletju 2010 ni bistveno
spremenil glede na zadnje četrtletje 2009; nominalna sprememba je narasla le za en
odstotek. V prestolnici se povprečna cena glede na eno obravnavano četrtletje ni
bistveno spremenila, glede na isto – torej prvo četrtletje 2009 pa se je le - ta znižala
za en odstotek. Na drugem mestu cenovne lestvice je obalno mesto – Koper, kjer se
je na predhodno četrtletno obdobje povprečna cena povzpela le za odstotek, glede
na isto obravnavano obdobje pa je cena padla kar za sedem odstotkov. Najvišja rast
povprečne cene je bila zabeležena v Kranju in Murski Soboti, kjer je le – ta glede na
zadnje četrtletje 2009 narasla za osem odstotkov in glede na prvo istega leta tudi
narasla za petnajst odstotkov.
Edino mesto na slovenskem območju, ki je v četrtletnem obdobju zabeležilo padec
povprečne cene je bilo Celje s tri odstotnim padcem, ki le za malenkost zaostaja za
Mariborom (Geodetska uprava RS, 2010, str. 5).
Tabela 11: Povprečne cene stanovanj (v €/m2) in število upoštevanih transakcij v
slovenskih mestih za prvo četrtletje 2010

ŠTEVILO
ANALITIČNO OBMOČJE
TRANSAKCIJ
LJUBLJANA
374
OSREDNJE SLOVENSKO OBMOČJE (brez Ljubljane)
74
GORENJSKO OBMOČJE
119
DOLENJSKO OBMOČJE
62
OBALNO OBMOČJE
76
NOVA GORICA
28
MARIBOR
166
CELJE
83
OKOLICA MARIBORA in CELJA
136
PREKMURSKO OBMOČJE
27

Vir: Geodetska uprava RS (2010, str. 5)
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CENA
(€/m2)
2.462,00
2.056,00
1.761,00
1.261,00
2.708,00
1.925,00
1.250,00
1.215,00
1.188,00
1.204,00

Graf 12: Gibanje povprečne letne cene m2 stanovanj v slovenskih mestih za prvo
četrtletje 2010

Vir: Geodetska uprava RS (2010)

DRUŽINSKE HIŠE IN NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
Geodetska uprava je v prvem četrtletju 2010 zabeležila rast prometa nepremičnin z
eno in dvostanovanjskimi hišami. Povprečna velikost vzorca je v obdobju prvega
četrtletja lani znašala 142, v istem obdobju letošnjega leta pa je ta številka bila 443.
Geodetska uprava je izračunala, da je povprečna pogodbena cena družinske hiše s
pripadajočim zemljiščem v Sloveniji bila 121.437 evrov v tem obravnavanem obdobju
in je bila nižja od vseh zadnjih štirih četrtletjih letu 2009.
Še vedno je bila najvišja povprečna cena zabeležena v Ljubljani – 325.055 evrov,
najnižja pa v Murski Soboti – 54.127 evrov.
Tabela 12: Povprečne cene družinskih hiš (v €) in število upoštevanih transakcij v
slovenskih mestih za prvo četrtletje 2010

ŠTEVILO
ANALITIČNO OBMOČJE
TRANSAKCIJ
LJUBLJANA
23
OSREDNJE SLOVENSKO OBMOČJE (brez Ljubljane)
38
GORENJSKO OBMOČJE
27
GORIŠKO OBMOČJE in KRAS
23
OBALNO OBMOČJE
21
DOLENJSKO OBMOČJE
67
MARIBOR
25
OKOLICA MARIBORA ter CELJA
74
PREKMURSKO OBMOČJE
34

Vir: Geodetska uprava RS (2010, str. 6)
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CENA (€)
325.055,00
207.316,00
169.755,00
106.296,00
253.231,00
69.797,00
126.986,00
109.633,00
54.127,00

Graf 13: Gibanje povprečne cene hiš s pripadajočim zemljiščem za prvo četrtletje 2010

Vir: Geodetska uprava RS (2010)

Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih je bila povprečna cena za m2 okoli 56 evrov za
prvo četrtletje 2010. Kar zadeva cen zemljišč za gradnjo hiš in večstanovanjskih
stavb se iz predhodnega leta še vedno opaža trend večjih cenovnih razlik med
regijami v državi; tako ima prestolnica še vedno cene kar visoko nad povprečjem –
denimo 262 €/m2, medtem ko je v Prekmurju – cenovno najcenejšemu območju cena za kvadratni meter le 16 evrov.

Tabela 13: Povprečne cene nezazidanih stavbnih zemljišč (v €/m2) in število upoštevanih
transakcij v slovenskih mestih za prvo četrtletje 2010

ŠTEVILO
ANALITIČNO OBMOČJE
TRANSAKCIJ
LJUBLJANA
9
OSREDNJE SLOVENSKO OBMOČJE (brez Ljubljane)
41
GORENJSKO OBMOČJE
16
GORIŠKO OBMOČJE in KRAS
12
OBALNO OBMOČJE
13
DOLENJSKO OBMOČJE
28
MARIBOR
5
OKOLICA MARIBORA ter CELJA
55
PREKMURSKO OBMOČJE
30

Vir: Geodetska uprava RS (2010, str. 8)
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CENA (€) /
m2
262
111
123
68
97
34
49
36
16

Graf 14: Gibanje povprečne cene nezazidanih stavbnih zemljišč za prvo četrtletje 2010

Vir: Geodetska uprava RS (2010)

POSLOVNI PROSTORI
Evidentirani promet s poslovnimi nepremičninami se je v obravnavanem časovnem
obdobju povečal. Povprečna cena poslovnega prostora se je v prvem četrtletju 2010
glede na enako obdobje v lanskem letu zmanjšala, glede na zadnje četrtletje v
lanskem letu pa povečala in je tako znašala okoli 1.352 €/m2.
Povprečna najvišja cena, ki je bila dosežena v Ljubljani in na Primorskem je bila v
višini 1.554 €/m2, povprečna najnižja cena pa je bila zabeležena v višini 431 €/m2; in
sicer na območju Prekmurja, Koroške, Notranjske, Kočevske ter Tolminske regije
(Geodetska uprava RS, 2010, str. 7).
KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA
Za kvadratni meter kmetijske površine je v prvem četrtletju 2010 bilo potrebno
odšteti 1,50 evra, za kvadratni meter gozdne površine pa 0,74 evra. Na nekaterih
slovenskih območjih sej je cena kmetijskih zemljišč znižala (Primorska, Dolenjska,
Savinjska, Štajerska, Koroška), na nekaterih pa je narasla (osrednjeslovensko
območje, Prekmurje).
Za kvadratni meter gozdne površine pa je v prvem četrtletju 2010 bilo potrebno
odšteti 0,74 evra, kar je več od vseh četrtletnih obdobji v lanskem letu. Prisotna pa
je najnižja raven prometa ravno z nepremičninami kmetijskih in gozdnih površin
(Geodetska uprava RS, 2010, str. 9).
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7 ZAKLJUČEK

Pri oceni dejavnikov vplivajo na trg nepremičnin v Sloveniji številni kazalci, ki so ključi
za analizo stanja in pričakovanj razvoja trga nepremičnin in vseh njegovih pod trgov;
tu lahko izpostavimo predvsem kazalce institucionalnega, ekonomskega in
demografskega okolja. Na slovenskem nepremičninskem trgu je bilo zaznati precej
spremenljive razmere v obdobju od leta 2007 do leta 2010, zato so potrebne številne
analize stanja in pričakovanj razvoja trga nepremičnin, ki so tako uporabne za
različne tržne udeležence; tako za razvojna in gradbena podjetja, investitorje,
posrednike, finančne institucije kot tudi za individualne kupce. Na trg nepremičnin v
Sloveniji in posameznih regijah vplivajo in bodo verjetno tudi še v prihodnosti
predvsem lokalne potrebe in spreminjanje življenjskega standarda ter kupne moči
prebivalstva.
Nepremičninski trg v Sloveniji se razvija od začetka 90 – ih let 20. stoletja. Poudarek
je nekako od leta 2003, ko je bila zabeležena nenehna rast cen na nepremičninskem
trgu vse do cenovnega viška sredi leta 2008. Po tem obdobju je bil zaznan vpliv
gospodarske krize v svetu, katero pa je Slovenija občutila v letu 2009 in je tako bila
uvrščena med države, ki so občutile najhujše posledice gospodarsko finančne krize
ravno v tem obdobju. V začetku leta 2010 (v prvih dveh četrtletjih) pa je na
nekaterih nepremičninskih podtrgih že bila zaznana porast prometa z nepremičninami
oz. se je začelo kazati okrevanje nepremičninskega trga.
Kot smo v predhodnih poglavjih zapisali in analizirali razpoložljivost nepremičnin na
slovenskih regijskih območjih lahko ugotovimo, da v Sloveniji obstajaj močne med
regijske razlike v cenah in prometu oz. številu transakcij na slovenskem
nepremičninskem trgu in njegovih pod trgih. Splošno največjo doseženo raven cen so
dosegle nepremičnine v Ljubljani in v primorski regiji – kjer se le – te gibljejo nad
slovenskim povprečjem, splošnemu povprečju cen nepremičnin v Sloveniji se najbolj
približajo regijska območja Gorenjske – Kranj, Primorske – Nova Gorica, sledita
Maribor in Celje. Medtem, ko je v skladu z gospodarsko razvitostjo in številom
prebivalstva pričakovati, da je Prekmurska regija tista v kateri so cene nepremičnin
pod slovenskim povprečjem in kjer je tudi zabeležen najnižji promet z
nepremičninami. Našo tezo, da so na območju Republike Slovenije močno občutne
razlike v prometu oz. številu opravljenih transakcij in cenovnih postavkah
nepremičnin glede na regijo, v kateri se nepremičnina nahaja, lahko torej potrdimo.
To nam tako pričajo tudi analize cen in prometa transakcij z nepremičninami v
poglavju 6.
Da bi še bolj pospešili okrevanje slovenskega nepremičninskega trga bi pripomoglo
iskanje novih razvojnih možnosti s strani podjetji, svojo aktivnost bi mogel povečati
Stanovanjski sklad Republike Slovenije z razmisleki o zagotovitvi dodatnih finančnih
virov, tudi državni proračun s povečanjem sredstev namenjenim nepremičninskemu
trgu bi omogočal izgradnjo načrtovanih stanovanj, kar pa bi povzročilo povečanje
ponudbe in umiritev visokih cen.
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Na okrevanje trga pa je po mnenju Geodetske uprave veliko prispevala tudi večja
posojilna dejavnost bank in dostopnost dolgoročnih posojil po relativno nizkih
obrestnih merah.
Zaradi recesije, ki se je v letu 2008 začela širiti po vsej Evropi, je bilo pričakovati, da
bo v letu 2009 le – ta pustila dolgotrajne učinke. Vendar pa se je proti koncu
prejšnjega leta tako na evropskem kot na slovenskem trgu že začelo jasniti; tu bodo
verjetno še prisotna večja ali manjša nihanja prometa in cen v skladu z nadaljnjim
potekom in trajanjem splošne krize.
S številnimi dejavniki in gospodarskimi ukrepi bi v Republiki Sloveniji lahko prispevali
k večji spodbudi prometa z nepremičninami, le – to je namreč ključnega pomena za
vsakega posameznika (fizično osebo) ali družbo (pravno osebo) pri nakupu oz.
prodaji stanovanja, hiše ali poslovnega prostora, saj ravno to predstavlja eno
največjih naložb v življenju. Da pa bi zmanjšali velike med regijske razlike
nepremičninskega slovenskega trga pa bi morala ukrepati država; morala bi pospešiti
razvoj gospodarstva ter drugih panog, uredila bi delno dekoncentracijo prebivalstva v
prestolnici; in sicer tako, da bi omogočili in povečali gradnjo nepremičnin in naselitev
prebivalstva na redko poseljena območja.
Zaključek nam tako prinaša ugotovitve, da je potrebno spremljati razvoj
stanovanjskih, poslovnih in drugih trgov nepremičnin v vseh posameznih regijah in
njenih ključnih lokacijah, predvsem zaradi neenakomerno razporejenih in
obravnavanih lokacij med regijami, kar vpliva tudi na gospodarski razvoj in
ekonomsko med regionalno stanje. Z aktivno državno in lokalno politiko ter
povezovanjem le – te z gospodarskim sektorjem je tako potrebno spodbujati
enakomeren razvoj in ravnovesje vseh trgov.
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Priloga: izjava o avtorstvu
IZJAVA O AVTORSTVU
Diplomskega dela
Podpisani/a Bojana Kovačević, študent/ka z vpisno številko 04034194, sem avtor/ica
diplomskega / magistrskega dela z naslovom: Nepremičninski trg v Republiki Sloveniji
– primerjava med regijami.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,
- sem poskrbel/a, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,
- sem poskrbel/a, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s
fakultetnimi navodili,
- sem pridobil/a vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal/a v predloženem delu,
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so
tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS št. 21/95), prekršek pa podleže tudi
ukrepom Fakultete za upravo v skladu z njenimi pravili,
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega / magistrskega dela ter
soglašam z objavo dela v zbirki »Dela FU«.
Diplomsko / magistrsko delo je lektoriral/la: Mateja UDOVIČ, profesorica geografije in
slovenščine.

Ljubljana, datum Podpis avtorja/ice: _______________
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