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GEOGRAFSKI PRISTOP K VEČKRITERIJSKEMU VREDNOTENJU
NEPREMIČNIN NA IZBRANIH PRIMERIH
IZVLEČEK
Trgovanje z nepremičninami spada med pomembne gospodarske panoge, saj se z nakupom ali
s prodajo nepremičnine v življenju sreča skoraj vsak človek. Nepremičnina lahko služi v
bivalne, gospodarske, investicijske in druge namene, zato jih moramo obravnavati ločeno,
glede na njihov namen.
Diplomsko delo poudarja geografski vidik večkriterijskega vrednotenja. Osredotočili smo se
na lokacijo nepremičnine in dejavnike, ki imajo predvsem okoljske lastnosti. V empiričnem
delu ugotavljamo povezanost rezultatov večkriterijskega vrednotenja s cenami nepremičnin in
vplive dejavnikov na cene nepremičnin. Za potrebe vrednotenja smo izdelali sistem
večkriterijskega vrednotenja in prikazali praktičen primer uporabe z vidika kupca
nepremičnine.
Ključne besede: geografija, Slovenija, Osrednjeslovenska statistična regija, Podravska
statistična regija, nepremičnine, vrednotenje, GIS.

GEOGRAPHICAL APPROACH TO MULTI-CRITERIAL
EVALUATION OF REAL ESTATE ON SELECTED CASES
ABSTRACT
Real estate market can be counted among important economic branches as almost everyone
will have been confronted with buying and selling of real estate in their life. Real estate as
such can be used for living, economic, investment purposes, etc. Because of that it is only
correct to treat different types of real estate according to their purpose.
This graduation work emphasizes the geographical viewpoint of the multi-criterial evaluation.
We are focused on the location of the real estate and the factors that foremost have
environmental characteristics. In the empirical part we examine the correlation between the
results of the multi-criterial evaluation and the prices of real estate. In addition to that we
established the influence of the factors on the price of real estate. Moreover we have created
an assessment system and showed a practical example of using the system from the viewpoint
of the real estate buyer.
Key words: geography, Slovenia, Central-Slovenian statistical region, Drava statistical
regions, real estate, assessment, GIS.
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UVOD

Razmere na slovenskem nepremičninskem trgu so se od začetka 90-ih let zelo spremenile. Z
osamosvojitvijo Slovenije smo leta 1991 dobili novo Ustavo RS (Ur. l. RS, št. 33/1991), ki je
med drugim določila obstoj zasebne lastnine v mestih in naseljih mestnega značaja. Na trg sta
vplivala dva večja dejavnika: nacionalna stanovanjska varčevalna shema in t.i. Jazbinškov
zakon; slednji je prinesel tako pozitivne kot tudi negativne posledice. Ljudje so tako za
relativno majhen denar prišli do lastnih nepremičnin. S tem pa se je spremenila lastniška
struktura na nepremičninskem trgu, saj kapitalistična ureditev ni dopuščala državne lastnine v
takšnem obsegu.
Z osamosvojitvijo je Slovenija prešla v obdobje tranzicije, s tem so nastopile politične,
gospodarske in družbene spremembe, ki jih je začelo uveljavljati tržno gospodarstvo. V
tranzicijskem obdobju so se začele kazati prve zakonitosti ponudbe in povpraševanja.
Spremembe so se začele kazati tudi na področju vrednotenja nepremičnin, saj je prišlo do
prehoda iz administrativnega v tržno vrednotenje. Država pa ni sledila spremembam z
ustrezno izoblikovano zakonodajo, zato je začelo prihajati do napak s strani ocenjevalcev,
nepremičninskih agencij in tudi pri nakupu oziroma prodaji novogradenj.
Prvi korak k preglednosti dogajanja nepremičninskega trga je Slovenija naredila s sprejetjem
Zakona o množičnem vrednotenju (Ur. l. RS, št. 50/2006) in vzpostavitvijo evidence trga
nepremičnin (ETN) v začetku leta 2007. Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS)
trenutno vzpostavlja sistem množičnega vrednotenja, ki ga slovenski nepremičninski trg
nujno potrebuje. Sistem predstavlja zbirko podatkov o prometu nepremičnin, zemljiščih,
stavbah in delih stavb. Na podlagi modelov vrednotenja nepremičnin bodo tako določili
poenoten davek na nepremičnine. Z vzpostavitvijo sistema množičnega vrednotenja pa ne
bomo dobili samo novega davka, ampak tudi boljšo preglednost in informiranost dogajanja na
nepremičninskem trgu.
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (2007) opredeljujejo več vplivnih dejavnikov na
vrednost nepremičnin. Vrednotenje nepremičnin oziroma ocenjevanje vrednosti
nepremičninskih pravic, kot ga opredeljujejo standardi, je odvisno predvsem od same uporabe
oziroma vrste nepremičnin. Ob pregledu literature smo ugotovili, da se za isti pojem
uporabljajo različni termini (faktor, dejavnik, dejavnik vpliva); zaradi preglednosti in
konsistentnosti diplomskega dela smo uporabili termin dejavnik vpliva na vrednost (krajše:
dejavnik), ki spada z ostalimi dejavniki med vplivne dejavnike nepremičnin. V diplomskem
delu tako ne zajamemo vseh dejavnikov, ki nastopajo pri nakupu in prodaji nepremičnin,
ampak samo določene dejavnike, ki imajo predvsem okoljske lastnosti.
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1.1 NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je izdelava modela večkriterijskega vrednotenja nepremičnin, z
upoštevanjem dejavnikov vpliva na vrednost nepremičnin na izbranih primerih. Cilj
diplomskega dela je ugotoviti povezanost cen in vrednosti na podlagi večkriterijskega
vrednotenja nepremičnin, vpliv dejavnikov na cene nepremičnin ter primerjava vrednosti
nepremičnin in cen.
Diplomsko delo je razdeljeno na štiri dele. V prvem, teoretičnem delu, so opredeljeni pojmi
vrednotenja nepremičnin, trga nepremičnin in pojem nepremičnine ter pregled študij na
obravnavano temo. Teoretični del je izhodišče za metodološki del, v katerem bomo predstavili
metode dela, model večkriterijskega vrednotenja nepremičnin, podatke uporabljene v
raziskavi in dejavnike vpliva na vrednost nepremičnin. Tretji del je posvečen izvedbi
večkriterijskega vrednotenja, ki smo ga grafično prikazali. Četri, zadnji del temelji na
kvantitativnem raziskovalnem pristopu, kjer z uporabo statističnih metod ugotavljamo
povezanost rezultatov večkriterijskega vrednotenja s cenami nepremičnin.
V diplomskem delu smo določili naslednje delovne hipoteze:
domnevamo, da obstaja pomembna razlika v cenah nepremičnin med
Osrednjeslovensko in Podravsko statistično regijo;
domnevamo, da obstaja pomembna razlika v cenah nepremičnin med občinami
pretežno mestnega in pretežno podeželskega značaja;
domnevamo, da obstaja povezanost med cenami in vrednostjo na podlagi
večkriterijskega vrednotenja nepremičnin.
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TEORETIČNA IZHODIŠČA

V sledečem poglavju bomo opredelili pojme, povezane z vrednotenjem nepremičnin, trgom
nepremičnin in sam pojem nepremičnine. Podrobno bomo opredelili dejavnike vpliva na
vrednost nepremičnin in lokacijo nepremičnine kot izhodišče za nadaljnjo raziskavo. Na
koncu poglavja je pregled študij in literature obravnavane teme.

2.1 VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
Vrednotenje je mnenje, saj praktično temelji na strokovnem tehtanju. Temelji na znanju,
izkušnjah, podatkih, pravilni presoji in objektivnosti.
Vrednotenje delimo na administrativne in tržne metode. Razliko med njimi lahko pojasnimo z
razliko v načinu določanja dejavnikov in velikostjo njihovega vpliva na vrednost
nepremičnin. Pri administrativnih metodah vrednotenja nepremičnin zakon oziroma
podzakonski akt določa dejavnike, ki vplivajo na vrednost nepremičnin in intenzivnost
njihovega vpliva, in sicer ne glede na dogajanje na trgu nepremičnin. Pri tržnih metodah
vrednotenja nepremičnin, katerega rezultat je tržna vrednost, je potrebno določiti dejavnike, ki
vplivajo na vrednost, hkrati pa prikazati, kakšen je njihov vpliv (pozitiven, negativen). Za
tržne metode vrednotenja nepremičnin velja, da šele na podlagi analize trga nepremičnin
lahko ugotovimo, kateri dejavniki vplivajo na vrednost nepremičnin in v kakšni meri.
Administrativnim metodam vrednotenja nepremičnin je bilo dogajanje na trgu nepremičnin
tuje (Šubic Kovač, 2000).
Z ocenjevanjem vrednosti se ukvarjajo strokovnjaki (izvedenci), usposobljeni za ocenjevanje
vrednosti nepremičninskih pravic1 in ostalega premoženja. Ocenjeno vrednost največkrat
potrebujejo kot spoznavno podlago pri dogovarjanju prodajne cene, ki se oblikuje na trgu.
Izvedenec je izkušen človek, ki predloži resnično in pošteno mnenje o vrednosti. V
poslovnem in zasebnem življenju so številni razlogi, zakaj potrebujemo izvedenca za
ocenjevanje vrednosti.
Najpogostejši primeri v praksi so:
nakup in prodaja nepremičnine, najem;
odškodnine in podobni primeri, pri katerih je potrebno znanje o vrednosti premoženja
in nepremičnin;
zavarovanje, davki in drugi primeri iz prakse.
Pri sodobnih metodah ocenjevanja vrednosti nepremičninskih pravic smo se v preteklosti
srečevali z dvema vrstama ocenjevanja vrednosti, in sicer s pošteno tržno vrednostjo in
naložbeno vrednostjo. Po sprejetju Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (2005)
veljata dve vrsti vrednosti, tržna in netržna vrednost, ki se razlikujeta predvsem v podlagah za
sam izračun vrednosti (Pšunder, Torkar, 2007).

1

Nepremičninska pravica je sestavljena iz fizične zasnove nepremičnine in pravic, ki so pravna zasnova
(Pšunder, Torkar, 2007).
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Potrebno je ločiti med naslednjimi pojmi:
tržna vrednost
je ocenjen znesek, za katerega je mogoče zamenjati nepremičnino (kupiti, prodati) na
določen dan med voljnima udeležencema na trgu. Posel mora biti preudaren, ustrezno
tržen, premišljen, brez pritiskov. Netržna vrednost je vsebinsko nasprotje tržne
vrednosti. Odmik od te vsebine pomeni že neko stopnjo netržne vrednosti oziroma
tržne vrednosti z omejitvijo;2
vrednost
je ocena možne cene, za katero se verjetno pogodijo kupci in prodajalci na trgu. Gre za
gospodarsko zasnovo vrednosti nepremičninske pravice, ki izraža tržni pogled v
nekem kraju ali soseski. Vrednost je lahko enaka, večja ali manjša od cene, za katero
se neka nepremičnina proda ali zamenja;
cena
je znesek, ki ga vzajemno določita prodajalec in kupec, ki nista nujno popolno
obveščena, brez pritiskov in neodvisna (Pšunder, Torkar, 2007).
Večkrat se zgodi, da cena nepremičnine ni enaka tržni vrednosti. Obe vrednosti bi bili enaki,
če bi bil trg nepremičnin popoln. Vendar pa nehomogenost nepremičnin kot tržnih dobrin (trg
je močno segmentiran glede na lokacijo in vrsto nepremičnine), majhno število kupcev in
prodajalcev, nepopolna informiranost nastopajočih na trgu, omejena in počasi prilegajoča se
ponudba ter variabilno povpraševanje povzročajo, da je trg v veliki meri nepopoln. Med ceno
in tržno vrednostjo zato nastaja razlika, ki pa je odvisna od konkretne transakcije. Kupec in
prodajalec ceno dosežeta v pogajanjih in je kot takšna izvršeno dejstvo (Zajc, 2007).
2.1.1 MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
V metodološkem smislu delimo vrednotenje na množično in posamično (individualno)
vrednotenje. V nadaljevanju bomo predstavili oba pojma.
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 50/2006) določa dva postopka,
generalno vrednotenje in pripis vrednosti. Generalno vrednotenje se med drugim nanaša na
določanje modelov vrednotenja za posamezne skupine istovrstnih nepremičnin na podlagi
metod množičnega vrednotenja, to je statističnih in drugih analitičnih metod obdelave
podatkov o trgu nepremičnin. Pripis vrednosti pa je postopek, ko se vsem evidentiranim
nepremičninam v registru na podlagi že določenih modelov pripiše posplošena tržna vrednost.
Zakon opredeljuje, da modele vrednotenja nepremičnin določajo vrednostne cone, vrednostne
ravni, vrednostne tabele in vrednostni faktorji. Pravilnik o kriterijih in merilih množičnega
vrednotenja nepremičnin (Ur. l. RS, št. 94/2008) določa načine ocenjevanja vrednosti
nepremičnin, ki so enaki načinom posamičnega vrednotenja. Te bomo opredelili v naslednjem
podpoglavju.
Množično vrednotenje je potrebno iz več razlogov:
zaradi boljše informiranosti udeležencev na nepremičninskem trgu;
množica zbranih podatkov lahko služi kot kakovostna podlaga za posamično
vrednotenje nepremičnin, ki se pogosto pojavlja na trgu nepremičnin (npr. stanovanja
v blokih, hiše);
2

Pri ocenjevanju vrednosti se srečujemo z raznimi omejitvami. V Mednarodnih standardih ocenjevanja
vrednosti (2007) so to pravne, zakonske, okoljske, gradbene omejitve, prenosa pravic itd. Omejitev je pomembna
spoznavna podlaga za oblikovanje vrste vrednosti.
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za potrebe davčnega sistema, in sicer pri pripravi in izvajanju davčne reforme na
področju nepremičnin (pri določanju ustreznih davčnih osnov in stopenj, preverjanju
pravilnosti davčnih napovedi);
za spremljanje in analiziranje trga nepremičnin ter preprečevanje in zaviranje
špekulacij;
za zmanjšanje možnosti nezakonitega ravnanja v procesu lastninjenja;
za lažje upravljanje nepremičnin v javni lasti (pri odločitvah o nakupu, prodaji,
najemu);
ocene vrednosti na podlagi množičnega vrednotenja predstavljajo tudi pomemben vir
podatkov za sisteme nacionalnih računov in za ocenitev nacionalnega bogastva,
zbranega v posameznih vrstah nepremičnin (Zajc, 2007).
2.1.2 POSAMIČNO VREDNOTENJE
Posamično (individualno) vrednotenje temelji na ocenjevanju tržne vrednosti nepremičnine,
kjer zbiramo podatke, povezane s posamezno nepremičnino, in na podlagi teh z uporabo
ustreznih metod ocenimo njeno vrednost z upoštevanjem zelo natančno izdelanih kriterijev.
Ocena tržne vrednosti po tem sistemu vrednotenja je zelo dober približek dejanski (tržni)
vrednosti nepremičnine (Mitrovič, 2003, str. 22).
Vrednost vsake stvari je odvisna od volje in želje posameznika. V praksi ni primerov, pri
katerih bi predpisi dajali prednost izbrani metodi ocenjevanja vrednosti, položaj določa
uporabo ene ali druge metode. Iz teorije vrednosti je mogoče razbrati, da je neki predmet več
vreden od drugega le tedaj, če narašča njegova koristnost3 pri uporabniku. Izmerjena korist
pomembno sooblikuje vrednost. Ta običajno vzpodbudi povpraševanje in tudi porast cene. Iz
tega sledi, da njegovo ceno določijo zlasti trije pomembni dejavniki: koristnost, ponudba in
povpraševanje. Uporabna vrednost neke stvari je vedno subjektivna, o njej določa
posameznik, ki sredstvo kupuje ali prodaja (Pšunder, Torkar, 2007).
V ocenjevalni teoriji in praksi obstajajo trije temeljni načini4 ocenjevanja vrednosti, in sicer:
način kapitalizacije donosa
Vrednost nepremičninskih pravic (zemljišče ali celotna nepremičnina z zemljiščem in
objektom skupaj) je izraz prihodnjih koristi v zvezi s to nepremičnino. Upošteva se
nepremičnina in opredeljene pravice (sveženj pravic) v povezavi z njeno rabo oziroma
uporabo.
način primerljivih prodaj5
Vrednost nepremičnine določa strošek pridobitve (ob ustreznem zmanjšanju zaradi
zastaranj), kateremu dodamo še tržno vrednost zemljišča. Način primerjanja temelji na
tem, da prodani nepremičnini (enaki ali podobni) ob ustreznih prilagoditvah dodamo
lastnosti naše nepremičnine. Tako pridemo do vrednosti za ocenjevano nepremičnino.

3

Več o tem v Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (2007).
Razlika med načinom in metodo (v ocenjevalnem smislu) je, da način opredeljuje mišljenje, temeljno zamisel,
ki jo ocenjevalec sprejme pri ocenjevanju vrednosti določene nepremičnine. Pri vsakem načinu je mogoče
uporabiti najmanj eno metodo ocenjevanja, ki predstavlja obliko standardiziranega ravnanja.
5
V praksi najpogosteje uporabljen način. Pripadata mu dve metodi: metoda neposredne primerjave prodaj in
metoda množiteljev. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (2007) med drugim opredeljujejo tudi lokacijo
kot pomemben dejavnik primerjave.
4

5

Petra Mirković

Geografski pristop k večkriterijskemu vrednotenju nepremičnin na izbranih primerih

nabavnovrednostni način
Vrednost je izražena s stroški reprodukcije ali nadomestitve sredstva, zmanjšana za
vrednost fizičnega, funkcionalnega in ekonomskega zastaranja, ter prišteta tržna
vrednost zemljišča (cv: Pšunder, Torkar, 2007).

2.2 TRG NEPREMIČNIN
Trg nepremičnin je heterogen in nepopoln. Vsaka nepremičnina je enkratna že zaradi
enkratnosti njene lokacije. V nekaterih primerih je na tem trgu le malo prodajalcev in kupcev
nepremičnin. Ponavadi je kontroliran: nadzorovan in reguliran. Zaradi značilnega vpliva
lokacije je prostorsko segmentiran. Posamezen segment je v svojih značilnostih specifičen.
Udeleženci na trgu nepremičnin niso popolnoma informirani o dogajanju na trgu nepremičnin,
še posebej o prodajnih cenah nepremičnin (Šubic Kovač, 2000).
V Sloveniji prevladuje velik delež lastniških stanovanj, kar je posledica ugodnih pogojev
nakupa ali gradnje v obdobju Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in t. i.
Jazbinškovega zakona, ki je po razpadu SFRJ in osamosvojitve Slovenije omogočil
precejšnjemu delu najemnikov družbenih stanovanj njihov odkup po izredno nizkih, netržnih
cenah. Glavni igralci na trgu so posamezni zasebni lastniki, ki prodajajo stanovanje ali hišo,
ki pa so pogosto slabo podučeni o razmerah. Seveda pa do prodaje pride le v določenih
okoliščinah, kot so selitev ali smrt sorodnikov (staršev), ki živijo v lastnem stanovanju ali
hiši. Pri tem pa prihaja do težave pri prodaji, saj gre v veliki meri za nepremičnine na
podeželju, kjer pa mladi ne želijo živeti. Ponudba delovnih mest je v mestih večja in tako se
mladi koncentrirajo v večjih mestih in bližnji okolici. S tem pa se v ta območja preseli tudi
povpraševanje, ponudba pa »ostane« na podeželju. Pri tem igra pomembno vlogo tudi
precejšnja nemobilnost prebivalstva, predvsem starejšega, ki se po upokojitvi ne izseli iz mest
na podeželje. Tako ne pride do sprostitve starejših stanovanj in hiš na najbolj zaželenih
območjih. Zaradi tega v Sloveniji vlada nenavadno stanje, ko je praznih okoli 70.000
stanovanjskih enot, obenem pa v večjih mestih primanjkuje stanovanj. Razporejenost
nepremičnin je neustrezna, to pa močno vpliva na njihove cene. Tako so cene nepremičnin v
večjih in bolje razvitih mestih visoke (izstopajo predvsem Ljubljana in okoliški kraji), na
podeželju pa so nizke (Razmere na trgu, 2009).
Slovenski nepremičninski trg čaka na poti do stanja, kjer bi lahko bil primerljiv s tistimi v
najrazvitejših državah, še kar nekaj korakov. Največji problem je do sedaj predstavljala
neurejena oziroma nedodelana zakonodaja, neučinkoviti sodni sistem in slabo stanje
nepremičninske evidence, ki pa se je po popisu v letu 2007 zagotovo izboljšala. Poseben
problem je tudi neustrezna struktura lastništva nepremičnin in splošna slaba razvitost
kapitalskega trga. Vzroki za omenjeno stanje so, poleg dejstva, da gre v primeru Slovenije za
relativno mlado državo, predvsem zgodovinske narave (preteklega gospodarskega družbeno –
političnega sistema). Pri tem se je potrebno zavedati, da je današnje stanje na trgu
nepremičnin in kapitalskem trgu nasploh posledica dejstva, da do oblikovanja institucij,
zakonodaje in drugih elementov sistema ni prišlo po »naravni«, evolucijski poti, torej zaradi
nastajajočih potreb, ki bi izvirale iz realnega gospodarskega sektorja, temveč obratno.
Oblikovani sistem je bil stvar »umetnega«, nepopolnega in skorajda enkratnega prenosa iz
razvitejših gospodarstev v okolje, ki je bilo predolgo navajeno na drugačne principe
delovanja. Omenjena pot razvoja in trenutno stanje s kopico problemov nepremičninskega
trga utegnejo imeti negativne razvojne posledice na daljši rok – ne samo na trg nepremičnin,
temveč tudi na splošno gospodarsko razvitost Slovenije (Zajc, 2007).
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Trg nepremičnin se deli na različne segmente:
stanovanja,
stanovanjske stavbe,
poslovni prostori – pisarne,
poslovni prostori – lokali,
zazidljiva zemljišča,
kmetijska zemljišča,
kmetijska zemljišča – trajni nasadi,
gozdna zemljišča (cv: Rotar, 2005; Javni vpogled v podatke ETN, 2009).
Značilnosti trga nepremičnin:
lokalizirana konkurenca
Nepremičnost, heterogenost in trajnost nepremičnin so vzrok za specifično
konkurenco posameznega območja. Da bi potencialni kupci popolnoma spoznali
prednosti določene nepremičnine, si jo morajo ogledati. Posamezne nepremičnine je
težko primerjati, kar pa vpliva na omejenost konkurence. Zaradi nepremičnosti in
heterogenosti nepremičnin so za ta trg značilne velike razlike med posameznimi
regijami in državami, tako v vrednosti kot v številu transakcij.
slojevito povpraševanje
Ljudje navadno iščejo in uporabljajo nepremičnine v točno določene namene. Trg in
nepremičninski strokovnjaki se temu prilagajajo, zato se slednji navadno specializirajo
za posamezno nepremičninsko področje. Na trgu pa se slojevitost kaže v različnem
gibanju ponudbe in s povpraševanjem na posameznih podtrgih. Tako je na primer trg
stanovanj lahko zelo aktiven, medtem ko trg enodružinskih hiš stagnira.
slaba informiranost tržnih udeležencev
Transakcije med prodajalci in kupci so navadno zaupne in decentralizirane, zato je
pridobivanje tržnih informacij zahtevno in drago opravilo. Tržni udeleženci so tako
ponavadi slabo informirani, zato iščejo pomoč pri nepremičninskih izvedencih, kar pa
viša stroške transakcij.
nespremenljivost ponudbe na kratki rok
Usklajevanje ponudbe in povpraševanja je pogosto možno le na dolgi rok. Na
povpraševanje, ki je lahko precej razgibano že v krajših obdobjih, se kratkoročno
nespremenljiva ponudba težko odziva (cv: Zajc, 2007, str. 13–14).

2.3 POJEM NEPREMIČNINE
Nepremičninske pravice in nepremičnine so pravice, ki so povezane z lastništvom
nepremičnine. Kombinacija vseh nepremičninskih pravic se po Mednarodnih standardih
ocenjevanja vrednosti (2007) imenuje sveženj pravic. Sveženj pravic je sestavljen iz palic,
kjer vsaka palica predstavlja posebno in ločeno pravico. Tako poznamo pravice lastnika, da
nepremičnino uporablja, proda, odda v najem, podari drugemu in podobno. Po standardih gre
za pravni pojem, razviden iz listin (pogodb, drugih listin). Razlikujejo se od nepremičnine kot
fizičnega sredstva. Nepremičninska pravica je sestavljena iz fizične zasnove nepremičnine in
pravic, ki so pravna zasnova (Pšunder, Torkar, 2007).
Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/2002) definira nepremičnino kot prostorsko odmerjen
del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami.
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Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/2006) opredeljuje pojem nepremičnine
kot:
nepremičnina je zemljišče s pripadajočimi sestavinami;
zemljišče je zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru;
pripadajoče sestavine zemljišč so stavbe in deli stavb, ki so evidentirani v katastru
stavb.
V vsakdanji praksi pogosto uporabljamo različna merila za delitev nepremičnin. Pogosta
delitev je po Cirmanovi (Cirman et al., 1999):
stanovanjske nepremičnine (bivalni – stanovanjski objekti, stavbna zemljišča za
stanovanja);
poslovne nepremičnine (trgovine, pisarniške zgradbe, hoteli, gledališča itd.);
industrijske nepremičnine (tovarniške hale, skladišča, rudniki itd.);
kmetijske nepremičnine (kmetije in živinorejske farme itd.);
nepremičnine za posebne, specialne namene (športni objekti, bolnišnice, domovi za
ostarele itd.);
javne nepremičnine (avtoceste, šole, upravne zgradbe, poštni objekti itd.).
Pšunder, Torkar (2007) navajata, da sta v nepremičninski praksi pomembni fizična in
ekonomska lokacija, kar pomeni oddaljenost od tržnega središča ali na primer mesta. Na
odločitve naložbenikov6 največkrat, ne glede na namen rabe, vplivajo predvsem njihova
dostopnost, lega kraja, sama soseska in osebne prednosti. Ker v življenju praktično ni mogoče
najti dveh enakih zemljišč ali zgradb ne ostalih izboljšav,7 je prva izmed fizičnih značilnosti
prav gotovo heterogenost nepremičnin. Neuničljivost in nepremičnost sta tudi pomembni
fizični lastnosti, vendar v celoti veljata le za zemljišča.
Lastnosti nepremičnin delimo na tri skupine:
fizične lastnosti nepremičnin
Glavne lastnosti nepremičnine so nepremičnost, neuničljivost in heterogenost (v tem
se tudi razlikujejo od premičnin) v povezavi z okoljem nepremičnine in značilnostmi
okolja. Zgradbe, vsaj nekatere, je mogoče premikati, kar je povezano z visokimi,
pogosto nesprejemljivimi stroški. Enako velja tudi za neuničljivost nepremičnin.
ekonomske lastnosti nepremičnin
Fizična in ekonomska lokacija nepremičnin vplivata na raznoliko uporabo in vrednost
nepremičnin. Na odločitve posameznikov in skupin glede lokacije nepremičnin
vplivata predvsem njihova dostopnost in lega. Ključne so torej redkost, soodvisnost ter
fizična in ekonomska lokacija. Gre za izpostavljenost fizične lokacije v povezavi z
ekonomski silami na trgu.
institucionalne lastnosti nepremičnin
Gre za vpliv nepremičninskih zakonov, nadzore najemnin, nadzore razparceliranja in
podobno. Na uporabo in nasploh poslovanje z nepremičninami vplivajo tudi lokalni in
regionalni običaji okolja, razna nepremičninska združenja in sorodne organizacije.

6

V smislu pravnih in fizičnih oseb, saj nakup nepremičnine za večino ljudi predstavlja eno izmed večjih naložb
v življenju.
7
Izboljšave (improvements) so zgradbe, konstrukcije ali spremembe na zemljišču trajne narave, ki vključujejo
izdatke za delo in kapital, namenjene za povečanje vrednosti in koristnosti premoženja (Mednarodni standardi
ocenjevanje vrednosti, 2007).
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2.4 VPLIVNI DEJAVNIKI NA VREDNOST NEPREMIČNIN
Pšunder, Torkar (2007) opredeljujeta, da na vrednost oziroma cene nepremičninskih pravic
vplivajo različni, tako notranji kot zunanji vplivni dejavniki. V nadaljevanju bomo prikazali
nekatere značilne vplivne dejavnike, ki jih pogosto omenja teorija, praksa pa uporablja in
potrjuje. Za nepremičnine (zemljišče in izboljšave na njem) so opredeljeni naslednji vplivni
dejavniki na vrednost:
fizični dejavniki vpliva na vrednost so:
- kakovost lokacije,
- klimatski pogoji,
- bližina šol, trgovin, parkov,
- komunalna urejenost, kakovost vode, javni transport,
- odsotnost smradu, dima, hrupa,
- uporaba zemljišč, lokacije zemljišč, topografija, oblike in velikosti parcel;
vladni vplivni dejavniki so:
- davki, davčna politika,
- prostorski plani,
- omejitve razvoja;
socialni vplivni dejavniki so:
- trend rasti prebivalstva,
- zaposlenost,
- starost prebivalstva,
- velikost družin,
- izobrazbena sestava;
ekonomski vplivni dejavniki so:
- kupna moč,
- ekonomski razvoj okolja,
- rast novih nepremičnin,
- nakupi in prodaja zemljišč.

2.5 LOKACIJA NEPREMIČNIN
Po Mitroviču (2003) ima lokacija nepremičnine v teoriji in praksi največji vpliv na vrednost
nepremičnine.
Pšunder, Torkar (2007) navajata, da je lokacija ali lega nepremičnine lahko opredeljena kot
posebna koristnost, ki prispeva k vrednosti, hkrati pa je lokacija neločljivi del nepremičnine.
Lokacija je geografski oziroma prostorski pojav. V koordinatnem sistemu je enostavno
določljiva, v primeru geografskega prostora pa je lahko kompleksen pojem, saj z vplivnimi
dejavniki posredno in neposredno vpliva na vrednost nepremičnine. Prostora ne moremo
določiti le v geometrijskem smislu, temveč kot »geografski prostor«, ki pomeni celostni splet
naravnih in družbenih prvin oziroma fizičnih, socialnih in humanističnih pojavov na
določenem geografskem območju ob določenem času.
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V geografskem prostoru ločimo:
prostorsko dostopnost lokacij
na katerih lahko prebivalci zadovoljujejo določeno splošno življenjsko potrebo (ali več
potreb); na primer oddaljenost od najbližje prodajalne ali gozda;
oddaljenost lokacij
na katerih je določen pojav, ki (običajno neugodno) vpliva na življenjske razmere
prebivalcev; na primer oddaljenost od vira hrupa ali onesnaženje zraka (Krevs, 1998,
str. 55).
Pogačnik (2003) meni, da je dostopnost centralnih funkcij eden najpomembnejših vplivnih
dejavnikov. Funkcije osnovne oskrbe (vrtec, osnovna šola, prehrambena trgovina, otroško
igrišče, javne zelenice ali lokalni park) naj bodo dosegljive peš. To pomeni radij do 500 m (v
strnjenih, gosto zazidanih mestnih predelih do 300 m, v naseljih nizke gostote pa do 800 m)
ali izohrono 5–10 minut; pri hitrosti 4–6 km/h porabi pešec za vsakih 100 m 1–2 minuti.
Funkcije srednje ravni oskrbe, ki jih prebivalci potrebujejo občasno (nekajkrat na teden ali na
mesec) ali pa jih potrebujejo le posamezne skupine prebivalcev (npr. dijaki, študenti), naj
bodo v mestih dostopne peš (radij do 1.500 m), sicer pa z javnim prometnim sredstvom, in
znotraj izohrone pol ure (skupno z dostopom do postajališča, s približno 5-minutnim
čakanjem na prevoz in dostopnostjo do namembne lokacije). To bi pomenilo radij do 10 km.
Značilne centralne funkcije te vrste so srednje šolstvo, javno zdravstvo (zdravstveni dom),
razne trgovine itd.
Z vidika dostopnosti javnega potniškega prometa je bilo narejeno diplomsko delo na primeru
Mestne občine Ljubljana. Večina občine je dobro dostopna z mestnim potniškim prometom.
Po izkušnjah in kriterijih se kot zgornja meja dostopnosti do postajališča javnega prometa
upošteva v mestih radij do 500 m. Območja znotraj tega radija se smatrajo kot dobro
dostopna, ostala, ki padejo izven, pa kot slabo dostopna. 500 m pas naj bi izhajal iz časovne
oddaljenosti, saj večina ljudi ne uporablja avtobusa, če je postajališče oddaljeno več kot 5
minut hoje. Prevedeno v prostorsko razdaljo naj bi 5 minut peš hoje ustrezalo 500 m
oddaljenosti. Dejanska razdalja peš hoje do postajališča se spreminja glede na gostoto
pozidave. Tako po nemških standardih v mestnih središčih sprejemljiva razdalja predstavlja
350 m, za ostala sklenjeno poseljena območja 500 m, za primestno območje pa 750 m (cv:
Bole, 2003, str. 39).

2.6 PREGLED LITERATURE
Poglavje je namenjeno pregledu literature, ki nam je bila v pomoč pri izdelavi diplomskega
dela. Teoretična izhodišča smo povzeli po zakonih: Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l.
RS, št. 47/2006) in Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 50/2006),
delih Vrednost nepremičninskih pravic (Pšunder, Torkar, 2007), Vrednotenje nepremičnin
(Šubic Kovač, 2000) in Ekonomska preobrazba slovenskih mest (Bole, 2008), prispevku
Ugotavljanje tržne vrednosti nepremičnin z metodo množičnega vrednotenja (Mitrovič, 2003),
javnih podatkih evidence trga nepremičnin (ETN, 2009), diplomskih delih Vrednotenje in
financiranje nepremičnin (Zajc, 2007) in Ocenjevanje vrednosti nepremičnin v praksi (Rotar,
2005). Pri opredeljevanju pojma dostopnosti smo si pomagali z doktorsko disertacijo
Geografski vidiki življenjske ravni prebivalstva v Sloveniji (Krevs, 1998), diplomskim delom
Javni potniški promet in raba zemljišč v Ljubljani (Bole, 2003) in učbenikom Urbanistično
planiranje (Pogačnik, 2003).
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V empiričnem delu diplomskega dela smo se pri izbiri dejavnikov oprli na Vrednost
nepremičninskih pravic (Pšunder, Torkar, 2007). Kriterije dejavnikov smo določili na podlagi
prispevkov Zelene površine kot dejavnik kvalitete okolij v Mariboru (Korže Vovk, SmakaKincl, 2006), Dostopnost do avtobusnih postajališč (Gabrovec, Bole, 2006), Dnevna
mobilnost v Sloveniji (Gabrovec, Bole, 2009), Merjena in zaznana trajnost (2008), Povezava
med oddaljenostjo bolnišnice in mortaliteto pacientov pri urgentnih primerih (2007),
magistrskih nalog Kvantitativne metode za proučevanje lokacijskih značilnosti trgovine na
drobno (Na izbranih primerih v R Sloveniji) (Krevs, 1993) in Vloga in pomen osnovnih
oskrbnih središč v sistemu poselitve z vidika centralnih dejavnosti kvartarnega značaja
(Šolar, 1998), diplomskih delih Javne zelene površine v Ljubljani (Drobnič, 2006) in Vpliv
izgradnje AC na razvoj naselij ob priključku Šmarje - Sap (Žitnik, 2007), Odloka o NUSZ
(2004), Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (2006) in že omenjenima diplomskim
delom Javni potniški promet in raba zemljišč v Ljubljani (Bole, 2003) ter učbenikom
Urbanistično planiranje (Pogačnik, 2003).
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METODOLOŠKI PRISTOP

V sledečem poglavju bomo predstavili metode dela, predpostavke in omejitve modela, model
večkriterijskega vrednotenja nepremičnin, podatke, uporabljene v raziskavi in prikazali in
prikazali izvedbo večkriterijskega vrednotenja. S pomočjo domače in tuje literature smo
določili dejavnike vpliva na vrednost nepremičnin, ki jih bomo predstavili v naslednjih
poglavjih.

3.1 METODE DELA
V ožjem pomenu besede je vrednotenje oziroma ocenjevanje vrednosti nepremičninskih
pravic določeno po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (2007). Standardi jasno
določajo načine vrednotenja, ki so ustaljeni v cenilski praksi.
V širšem pomenu besede, lahko vrednotimo nepremičnine glede na naše potrebe. Potrebno je
določiti namen in vrsto nepremičnin, za katere se vrednotenje izvaja. Diplomsko delo je
geografski prispevek k vrednotenju nepremičnin z upoštevanjem dejavnikov, ki so po
standardih opredeljeni kot okoljski dejavniki oziroma imajo okoljske lastnosti. Pšunder,
Torkar (2007) navajata, da so po standardih okoljski dejavniki različni, odvisno od vrste
nepremičnin, lahko so dostopnost, prijetno naravno okolje, idr.
Za potrebe vrednotenja smo izdelali model, ki smo ga poimenovali model večkriterijskega
vrednotenja, saj upošteva različne kriterije dejavnikov. Poudariti je potrebno, da kadar je
govora o dejavnikih, predstavlja dejavnik dostopnost od prodane nepremičnine do določene
funkcije oskrbe (bolnišnica, šola, idr.) ali oddaljenost od negativnih vplivov okolja
(odlagališča, avtocesta – hrupni pas).
V cenilski stroki se uporabljajo termini, ki smo jih navedli v poglavju 2.1. V diplomskem delu
uporabimo termin vrednost na podlagi večkriterijskega vrednotenja (krajše: vrednost) v
smislu rezultata večkriterijskega vrednotenja nepremičnin. Termin vrednost nepremičnine
uporabimo, kadar govorimo o oceni možne cene nepremičnine, izražene v evrih. Ključni del
diplomskega dela temelji na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Z uporabo statističnih
metod bomo preizkusili domnevo o povezanosti med cenami in vrednostjo večkriterijskega
vrednotenja nepremičnin. Preverili bomo vpliv dejavnikov na cene nepremičnin, izračunali
vrednost nepremičnin in njihovo relativno odstopanje od cen nepremičnin. Za obdelavo
prostorskih podatkov smo uporabili programsko orodje ArcView 3.2, za statistične analize pa
programsko orodje SPSS 16.0.
Vpliv dejavnikov na cene nepremičnin smo ugotavljali z uporabo multiplega regresijskega
modela, ki je sledeči:
Yi = β0 + β1Xi1 + β2Xi2 + … + βmXm2 + ei
Y1, Y2, ...Yn so opazovane vrednosti odvisne spremenljivke (prodajna cena nepremičnin,
izražena v €/m2). Xi1, Xi2, ... Xim so opazovane vrednosti neodvisnih (pojasnjevalnih)
spremenljivk. β0 ... βm je regresijski koeficient oziroma parameter modela. Člen ei predstavlja
napako napovedi.
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Z multiplo regresijsko analizo napovedujemo vrednost kriterija (odvisne spremenljivke) na
osnovi dveh ali več prediktorjev (neodvisnih spremenljivk). Uteži, s katerimi obtežimo
prediktorje, imenujemo regresijski nagibi. Regresijski nagib nam pove, za koliko se poveča
napovedana vrednost kriterija, če se vrednost prediktorja poveča za eno enoto, vrednosti
ostalih prediktorjev pa se ne spremenijo (Multipla korelacija in regresija, 2010).
V nadaljevanju bomo predstavili območje proučevanja, ki ga delimo na statistične regije in
občine. Občine delimo na občine pretežno mestnega značaja in občine pretežno podeželskega
značaja.
Statistična regija
Statistične regije Slovenije so ena izmed teritorialnih ravni, za katere Statistični urad
Republike Slovenije zbira in prikazuje statistične podatke. To je ena od vmesnih teritorialnih
ravni med državno ravnijo in občinami. Statistični urad je za izkazovanje statističnih
podatkov na regionalni ravni prevzel členitev Slovenije na t. i. funkcionalna območja oziroma
planske regije, kar je bilo narejeno za potrebe prostorskega načrtovanja sredi sedemdesetih let
20. stoletja, in jih poimenoval statistične regije. Ker je bila ta regionalizacija narejena na
podlagi gravitacijskih območij (zaposlitev, šolanje, oskrba) v dvanajstih regionalnih in njim
pripadajočih subregionalnih središčih, se je izkazala za razmeroma stabilno (Statistične regije
Slovenije, 2009).
Za raziskavo smo izbrali dve statistični regiji:
Osrednjeslovenska statistična regija
Občine Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri
Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija,
Ljubljana, Log - Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče,
Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika.
Podravska statistična regija
Občine Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica,
Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju,
Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica,
Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi,
Slovenska Bistrica, Starše, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
Sveti Tomaž, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale (Statistične regija, 2009).
Občine pretežno mestnega značaja
Opredelitev mesta je izjemno pomembna, saj izbor lahko močno vpliva na rezultate raziskave.
Po Vrišerju (1984, str. 15) je mesto zapleten družbeni pojav, ki se spremina v času in prostoru
in glede na to nastopa v različnih oblikah z različnimi funkcijami. Mesta smo opredelili na
podlagi raziskave Makroregionalna, mezoregionalna in mikroregionalna središča v Sloveniji
(Ravbar et al., 2000), kjer so naselja razvrščena na podlagi vplivnih območij in opremeljnosti
s storitvenimi dejavnostmi. Avtorji so predlagali tristopenjski hierarhični sistem naselij,
vendar s poudarkoma na naseljih višje stopnje. Z anketiranjem in popisovanjem številnih
dejavnosti po Vrišerjevi metodologiji so mesta in mestna naselja razvrstili v tri podskupine:
makroregionalna (Ljubljana in Maribor), mezoregionalna (15 naselij) in mikroregionalna
središča (61 naselij) (Bole, 2008).
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Določili smo občine pretežno mestnega značaja: Ljubljana, Maribor, Ptuj, Domžale,
Slovenska Bistrica, Kamnik, Vrhnika, Grosuplje, Litija, Ormož, Lenart, Ivančna Gorica,
Logatec in Ruše.
Občine pretežno podeželskega značaja
Podeželje je v bistvu dokaj nejasen pojem, ki označuje območja zunaj mest, katerih značilne
poteze so manjša gostota prebivalstva, prevlada kmetijske in gozdarske dejavnosti v
pokrajinski podobi (čeprav to še ne pomeni nujne prevlade kmečkega prebivalstva),
navezanost precejšnega dela nekmetijskih dejavnosti na kmetijsko pridelavo in kmečko
prebivalstvo, počasnejša prebivalstvena rast. Značilna za podeželje so naselja z nižjo stopnjo
centralnosti. Obenem je podeželje čedalje bolj dragocen prostor za bivanje, delo in rekreacijo,
ki je okoljsko in socialno bolj zdrav kot tisti v mestu. Za razmejitev med njima ni na voljo
nobenega preprostega kriterija, pač pa se ponavadi uporablja skupek kazalcev (Kladnik, 1999,
str. 163).

3.2 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE VEČKRITERIJSKEGA
VREDNOTENJA
V diplomskem delu smo uporabili model, ki ni enak ustaljenim modelom vrednotenja v
praksi. Gre torej za vrednotenje v širšem pomenu besede, saj smo uporabili le določen spekter
dejavnikov, ki vplivajo na vrednost nepremičnin. V raziskavo tako nismo zajeli vseh vplivnih
dejavnikov na vrednost nepremičnin, ki so navedeni v Mednarodnih standardih ocenjevanja
vrednosti (2007), ampak samo del dejavnikov, ki imajo predvsem okoljske lastnosti.
Friškovec (2009) povzema, da po mnenju strokovnjakov podatki Geodetske uprave Republike
Slovenije (GURS) odstopajo od dejansko sklenjenih cen. Vzrok za to odstopanje lahko
najdemo v dejstvu, da prodajalci in kupci navedejo nižjo ceno, da se izognejo višjemu plačilu
davka na promet z nepremičninami. Čeprav so pri tem omejeni s strani Davčnega urada
Republike Slovenije, pa obstaja dovolj veliko tolerančno območje, da je možno navesti
opazno nižje cene.
Pri dejavnikih smo upoštevali samo dostopnost do najbližje funkcije oskrbe (šola, bolnišnica)
ali oddaljenost od negativnih vplivov okolja (odlagališče, avtocesta – hrupni pas). V primeru,
da je bilo v bližini prodane nepremičnine več funkcij enake oskrbe, to ni vplivalo na višjo
vrednost nepremičnin.
Ločitev občin na občine pretežno mestnega in občine pretežno podeželskega značaja je bila
smiselna zaradi samega značaja dejavnikov. Predvidevali smo, da imajo določeni dejavniki
večji vpliv v mestu, ali pa so vezani na mesto (npr. javne zelene površine, mestni potniški
promet, kanalizacija).
Podatke za dejavnik kanalizacija smo imeli samo za mesto Maribor. Pri statističnih analizah
smo posebej izračunali vrednosti z upoštevanjem in brez upoštevanja tega dejavnika.
Naj omenimo, da so bili vsi dejavniki »pozitivne narave«, razen dejavnika odlagališče, kjer
smo upoštevali oddaljenost in ne dostopnost. Pri dejavniku avtocesta smo upoštevali
oddaljenost hrupnega pasu avtoceste; gre za dejavnik, ki je »pozitivne« in »negativne
narave«.
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3.3 MODEL VEČKRITERIJSKEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
Statistična enota je stanovanjska nepremičnina (stanovanje, hiša), ki je bila predmet prodaje v
letu 2007. Cena nepremičnine je prodajna cena nepremičnine, sklenjena v letu 2007. Enota
primerjave je izražena v €/m2, izračunana iz prodajne cene in neto površine nepremičnine. Za
območje proučevanja smo določili Osrednjeslovensko in Podravsko statistično regijo in
občine, ki smo jih razdelili na občine pretežno mestnega in občine pretežno podeželskega
značaja.
Vrednost na podlagi večkriterijskega vrednotenja smo izračunali z modelom večkriterijskega
vrednotenja nepremičnin, katerega rezultat predstavlja seštevek dejavnikov. Vrednost
nepremičnine, ki je ocena možne cene smo izračunali z multiplim regresijskim modelom
(poglavje 5.4).
Vsi dejavniki uporabljeni v modelu so »pozitivne narave«, razen dejavnika odlagališča (vo) in
avtoceste (va), slednji je »pozitivne« in »negativne narave«. Pri omenjenima dejavnikoma
smo tako izjemoma upoštevali oddaljenost in ne dostopnost. Nepremičnine smo vrednotili
samo s pozitivnimi vrednostmi, ki smo jih sešteli in dobili vrednost (V) za vsako posamezno
nepremičnino.
Model obsega naslednje korake:
delitev nepremičnin glede na tip,
določitev dejavnikov (statističnih spremenljivk),
določitev kriterijev.
Enačbe modela večkriterijskega vrednotenja:

V1 = vt + vj + vm + vo + vz + vb + vi
V2 = vt + va + vo + vz + vb + vi
V3 = vt + vj + vm + vo + vz + vb + vi + (vk)
V4 = vt + va + vo + vz + vb + vi
Simboli pomenijo naslednje:
V1: vrednost nepremičnin v Osrednjeslovenski st. regiji – občine pretežno mestnega značaja
V2: vrednost nepremičnin v Osrednjeslovenski st. regiji – občine pretežno podeželskega
značaja
V3: vrednost nepremičnin v Podravski st. regiji – občine pretežno mestnega značaja
V4: vrednost nepremičnin v Podravski st. regiji – občine pretežno podeželskega značaja
vt: vrednost dejavnika trgovine
vj: vrednost dejavnika javne zelene površine
vm: vrednost dejavnika mestni potniški promet
vo: vrednost dejavnika odlagališča
vz: vrednost dejavnika zdravstveni domovi
vb: vrednost dejavnika bolnišnice
vi: vrednost dejavnika izobraževalne ustanove
vk: vrednost dejavnika kanalizacija
va: vrednost dejavnika avtocesta
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3.4 PODATKI, UPORABLJENI V RAZISKAVI
V preglednici 1 so podatki uporabljeni v raziskavi. Manjkajoče podatke smo digitalizirali s
programskim orodjem ArcView 3.2. Uporabili smo sloj podatkov statistične regije Republike
Slovenije in podatke transakcij nepremičnin za leto 2007, ki smo jih pridobili od Geodetske
uprave Republike Slovenije (GURS).
Podatke za dejavnik avtocesta smo delno popravili s podatki katastra gospodarske javne
infrastrukture (2004). Za raziskavo smo uporabili ceste reda: avtoceste, hitre ceste in glavne
ceste. Upoštevali smo traso avtoceste in ne avtocestnih priključkov.
Podatke za dejavnik bolnišnice smo dobili s filtracijo podatkov zdravstvenih storitev Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2004). Bolnišnica kot ustanova je
regionalnega pomena, zato smo posebej določili Univerzitetni klinični center Ljubljana in
Maribor.
Pri dejavniku zdravstveni zavodi smo uporabili podatke javnih zdravstvenih zavodov,
privatne ustanove smo predhodno izločili.
Prav tako smo pri dejavniku izobraževalne ustanove uporabili podatke javnih ustanov,
privatne ustanove smo predhodno izločili. Obravnavali smo podatke osnovnih in srednjih šol
skupaj, podatkov o fakultetah nismo zajeli.
Podatke za dejavnik kanalizacija smo pridobili iz katastra gospodarske javne infrastrukture
(2004). Podatke smo pridobili za mesto Maribor, kljub temu pa smo se odločili vključiti ta
dejavnik v raziskavo. Pri statističnih analizah smo tako posebej izračunali vrednost z
upoštevanjem in brez upoštevanja tega dejavnika.
Pri dejavniku trgovine je pri izračunu oddaljenosti prišlo do pojava zanemarljivih vrednosti.
Predvidevamo, da so na privatnih naslovih registrirane tudi trgovske dejavnosti. Glede na
obseg obravnavanih nepremičnin smo ocenili, da je prišlo do takšnih primerov v 10 %.
Preglednica 1: Sloji podatkov.
SLOJ PODATKOV
statistične regije Republike Slovenije
ortofotoposnetki
občine Republike Slovenije
transakcije nepremičnin
odlagališča
javne zelene površine
avtoceste
mestni potniški promet
bolnišnice
trgovine
zdravstveni domovi
izobraževalne ustanove
komunalna opremljenost – kanalizacija

VIR IN LETO PODATKOV
GURS, 2009
GURS, 2009
GURS, 2009
GURS, 2007
digitalizacija na sloju ortofotoposnetkov 1 : 5.000, 2009
digitalizacija na sloju ortofotoposnetkov 1 : 5.000, 2009
Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru, 2009;
Kataster gospodarske javne infrastrukture, 2004
digitalizacija na sloju ortofotoposnetkov 1 : 5.000, 2009
AJPES, 2007
AJPES, 2007
AJPES, 2007
AJPES, 2007
Kataster gospodarske javne infrastrukture, 2004
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3.5 DEJAVNIKI IN KRITERIJI VPLIVA NA VREDNOST
NEPREMIČNIN
Pri določitvi dejavnikov smo se oprli na fizične dejavnike vpliva na vrednost nepremičnine, ki
sta jih opredelila Pšunder, Torkar (2007) in na Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti
(2007).
Kot smo omenili, se v diplomskem delu sklicujemo na dejavnike, ki predstavljajo dostopnost
od nepremičnine do določene funkcije oskrbe (bolnišnica, šola, idr.) ali oddaljenost
nepremičnine od negativnih vplivov okolja (odlagališča, avtocesta – hrupni pas). Dejavnik
torej ni funkcija oskrbe ali negativni vpliv okolja kot takšna. Pri izračunu oddaljenosti velja
zakon ekvivalence, oddaljenost funkcije oskrbe od nepremičnine je enka oddaljenosti
nepremičnine od funkcije oskrbe. V raziskavi smo uporabili 9 dejavnikov, ki smo jih
vrednotili z vrednostmi 0, 0,5 in 1,0. Za vsak dejavnik smo posebej določili kriterij
sprejemljive oddaljenosti od nepremičnine, ki jih bomo predstavili v naslednjih poglavjih. V
preglednici 2 so prikazani dejavniki in kriteriji. S sivo barvo so označeni dejavniki, katerih
podatkov nam ni uspelo pridobiti ali pa smo ocenili, da jih ni smotrno uporabiti.
Preglednica 2: Dejavniki in kriteriji, uporabljeni v raziskavi.
DEJAVNIKI
Trgovine
Javne zelene površine

KRITERIJI - OBČINE PRETEŽNO MESTNEGA
ZNAČAJA
Oddaljenost do 300 m, do 300 m dobi vrednost
1, do 600 m 0,5; ostalo 0.
Oddaljenost do 500 m, do 500 m dobi vrednost
1, do 1.000 m 0,5; ostalo 0.

Komunalna opremljenost

Oddaljenost do 50 m, do 50 m dobi vrednost 1,
ostalo 0.

Mestni potniški promet

Oddaljenost do 500 m, do 500 m dobi vrednost
1, do 1.000 m 0,5; ostalo 0.

Avtocesta
Odlagališča odpadkov
Zdravstveni domovi
Bolnišnice
Izobraževalne ustanove

Oddaljenost najmanj 600 m, do 600 m dobi
vrednost 0, do 1.200 m 0,5; ostalo 1.
Oddaljenost do 1.500 m, do 1.500 m dobi
vrednost 1, do 3.000 m 0,5; ostalo 0.
Oddaljenost do 10.000 m, do 10.000 m dobi
vrednost 1, do 20.000 m 0,5; ostalo 0.
Oddaljenost do 500 m, do 500 m je 1, do 1.000
m 0,5; ostalo je 0.

KRITERIJI – OBČINE PRETEŽNO
PODEŽELSKEGA ZNAČAJA
Oddaljenost do 1.800 m, do 1.800 m dobi
vrednost 1, do 3.600 m 0,5; ostalo 0.

Oddaljenost do 2.000 m, od 300–2.000 dobi
vrednost 1, do 5.000 m 0,5; ostalo 0.
Oddaljenost najmanj 600 m, do 600 m dobi
vrednost 0, do 1.200 m 0,5; ostalo 1.
Oddaljenost do 10.000 m, do 10.000 m dobi
vrednost 1, do 20.000 m 0,5; ostalo 0.
Oddaljenost do 20.000 m, do 20.000 m dobi
vrednost 1, do 40.000 m 0,5; ostalo 0.
Oddaljenost do 1.500 m na podeželju, do 1.500
m je 1, do 3.000 m je 0,5; ostalo je 0.

V preglednici 3 so prikazani dejavniki glede na statistično regijo in občine. Za občine
pretežno mestnega značaja smo uporabili 7, za občine pretežno podeželskega značaja pa 6
dejavnikov. Kot smo omenili, smo pri statističnih analizah za primerjavo posebej izračunali
vrednost z upoštevanjem in brez upoštevanjem dejavnika kanalizacija.
Preglednica 3: Izbrani dejavniki glede na statistični regiji in občine.
OSREDNJESLOVENSKA ST. REGIJA
PODRAVSKA ST. REGIJA
Občine pretežno
Občine pretežno
Občine pretežno
Občine pretežno
mestnega značaja podeželskega značaja mestnega značaja podeželskega značaja
Trgovine
X
X
X
X
Javne zelene površine
X
X
Kanalizacija
X
Mestni potniški promet
X
X
Avtocesta
X
X
Odlagališča odpadkov
X
X
X
X
Zdravstveni domovi
X
X
X
X
Bolnišnice
X
X
X
X
Izobraževalne ustanove
X
X
X
X
DEJAVNIKI
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3.5.1 TRGOVINE
Obravnavali smo trgovine z živili, ne glede na njihovo velikost. Priporočena oddaljenost
trgovin je povzeta po več avtorjih. Določili smo kriterij 300 m (1,0) in 600 m (0,5) za občine
pretežno mestnega značaja. Za občine pretežno podeželskega značaja smo določili kriterij
1.800 m (1) in 3.600 m (0,5).
Pogačnik (2003, str. 145) določi radij dostopnosti do 500 m; v naseljih visoke gostote je
priporočljivo 200–300 m.
V magistrskem delu (cv: Krevs, 1993, str. 147) so navedene naslednje oddaljenosti:
106 m, ki ustreza »prilagodljivi blok razdalji« 150 m,
150 m kot Popien (1989) in Klein (1992) v podobnih raziskavah,
300 m, ki je normativ za radij dostopnosti »trgovine osnovne oskrbe«,
1.800 m, ki je zgornja meja oddaljenosti od prodajalne za »odročne kraje«.
Bole (2003, str. 68–69) v diplomskem delu določi oddaljenost za:
trgovine do 500 m,
večji nakupovalni centri (BTC, Rudnik itd.) nad 500 m.
3.5.2 JAVNE ZELENE POVRŠINE
Javne zelene površine so mestne zelene površine v javni skupni rabi. Med njimi so površine z
neovirano dostopnostjo in take, kjer sta pristop in raba nadzirana ter delno omejena. Javnost
teh površin se izkazuje predvsem z načinom rabe in dostopnostjo. Zelene površine so
pomembne zaradi potreb po igri in sprostitvi kot tudi zaradi motenj, ki nastajajo zaradi
onesnaževanja okolja s hrupom, emisijami in neželenimi vidnimi stiki. Na potrebe
prebivalcev po zelenih površinah vplivajo velikost mesta, način življenja in bivanja. V malih
mestih je možnosti za stikov z naravo več, ker so razdalje manjše, na prebivalca pa pripada
tudi več zelenih površin. Prebivalci z lastnimi vrtovi lahko doma zadovoljijo določene potrebe
po zelenih površinah (igranje, posedanje, branje, vrtičkanje), medtem ko prebivalci brez vrtov
za to potrebujejo manjše zelene površine v neposredni bližini. Druge potrebe (sprehodi,
kolesarjenje, spoznavanje narave) pa ljudje zadovoljujejo na 5–10 minut oddaljenih zelenih
površinah. Za večje aktivnosti, za katere potrebujejo ljudje več časa (rekreacija, izleti, pikniki,
daljši sprehodi), se odpravijo tudi do bolj oddaljenih zelenih površin (1.500 m) (Korže Vovk,
Smaka-Kincl, 2006).
Po Drobnič (2006, str. 30) je primerna oddaljenost od zelenih površin 500 m (ki jo omenjajo
tudi drugi avtorji, na primer Lendtholt), katerih primarna funkcija je rekreacijska in
mestnohigienska, ne pa ekonomska.
Pri dejavniku javne zelene površine smo izdelali vplivna območja z dvema pasovoma.
Določili smo kriterij 500 m (1,0) in 1.000 m (0,5) za občine pretežno mestnega značaja.
Zelene površine smo določili z upoštevanjem Prostorskega plana mestne občine Ljubljana
(2002) in Prostorskega plana mestne občine Maribor (2004), s poudarkom na parkovne
površine in gozd. Za potrebe raziskave smo digitalizirali naslednje javne zelene površine:
Ljubljana: Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib, Grajski hrib in Golovec.
Maribor: Mariborski otok, Mestni vrh z mestnim parkom, Kalvarija, Piramida,
Pekrska gorca, Betnavski gozd, Stražun in Mariborsko Pohorje.
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3.5.3 KANALIZACIJA
V Odloku o NUSZ (Ur. l. RS, št. 5/2004) ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno
kanalizacijo, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje
stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja
teh komunalnih objektov ter naprav. Zaradi pomanjkljivih podatkov smo uporabili podatke
samo za mesto Maribor. Določili smo kriterij 50 m (1,0) za občine pretežno mestnega
značaja.
3.5.4 MESTNI POTNIŠKI PROMET
Dnevna mobilnost je zmožnost posameznika ali skupine ljudi, da premaguje razdalje v
prostoru, pomembne pa so tudi regionalne razlike glede na prometno infrastrukturo. Manj
izrazite, a še vedno pomembne, so tudi razlike med urbaniziranimi in podeželskimi območji.
Naselja z večjimi in pomembnimi industrijskimi obrati imajo praviloma precej večjo uporabo
javnega potniškega prometa od naselij s prevladujočimi javnimi in tržnimi storitvami
(Gabrovec, Bole, 2009, str. 13, 59, 62).
V Odloku o NUSZ (Ur. l. RS, št. 5/2004) je možnost uporabe javnega mestnega prevoza
potnikov pri stavbnih zemljiščih, ki ležijo v zračni liniji do 500 m od avtobusnega
postajališča.
Po Gabrovec, Bole (2006) številne empirične študije kažejo, da oddaljenost od mesta bivanja,
dela in šolanja (pa tudi nakupov, rekreacije in podobnega) do postajališč javnega potniškega
prometa ne bi smela presegati 1.000 m, optimalna oddaljenost pa je do 500 m. Digitalizirali
smo linije mestnega potniškega prometa v Mariboru in Ljubljani. Določili smo kriterij 500 m
(1,0) in 1.000 m (0,5) za občine pretežno mestnega značaja.
3.5.5 AVTOCESTA
Pri določitvi kriterijev nam je bilo v pomoč diplomsko delo, narejeno na primeru Šmarje Sap, kjer so določili vpliv avtoceste na podlagi povečanja števila prebivalstva. Na primeru
Vrhnike je bilo ugotovljeno, da je imelo največjo stopnjo rasti v obdobju 1971–81 po
izgradnji avtoceste; ta je bila približno dvakrat višja od stopnje rasti v obdobju pred izgradnjo
avtoceste. Obdobje med leti 1981 in 1991 ima dvakrat nižjo stopnjo rasti od prvega obdobja
oziroma štirikrat nižjo od drugega obdobja. V drugi skupini krajev je stopnja rasti nižja od
stopnje rasti Vrhnike. Tudi razlike med obdobji so majhne. Vsi kraji v tej skupini so manjši in
nimajo razvitih zaposlitvenih in storitvenih dejavnosti. V tretji skupini je bila stopnja rasti
najvišja v prvem obdobju pred izgradnjo avtoceste (Žitnik, 2007, str. 16–17).
Preglednica 4: Stopnja rasti prebivalstva glede na oddaljenost od priključka avtoceste.
Oddaljenost od priključka na
AC
do 2 km od AC priključka
do 5 km od AC priključka
večja oddaljenost

Stopnja rasti števila prebivalstva po letih
1961–1971 1971–1981 1981–1991
16,24 %
32,35 %
8,38 %
7,43 %
11,62 %
7,17 %
12,14 %
15,46 %
9,55 %

Vir: Žitnik, 2007.
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V magistrski nalogi Vloga in pomen osnovnih oskrbnih središč v sistemu poselitve z vidika
centralnih dejavnosti kvartarnega značaja (Šolar, 1998) je določen vpliv avtoceste od 50 do
300 m.
Sklepamo, da je vpliv avtoceste v mestu manjši kot na podeželju. V mestu se negativni vpliv
avtoceste zmanjša, saj je mesto že prepleteno s številnimi ulicami in hrup, ki prihaja z bližnje
obvoznice ali avtocestnega odseka, ni tako moteč kot na podeželju. Večina terciarnih
dejavnosti in delovnih mest je v mestu ali na obrobju mesta, tako da smatramo, da ima javni
promet večji vpliv kot avtocesta, izjema je morda obvoznica. Določili smo kriterij 2.000 (1,0)
in 5.000 m (0,5) m za občine pretežno podeželskega značaja. Odlok o NUSZ (Ur. l. RS, št.
5/2004) določuje hrupni pas avtoceste do 300 m (0).
3.5.6 ODLAGALIŠČA ODPADKOV
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (2006) določuje, da je pri načrtovanju
potrebno zagotoviti oddaljenost odlagališč najmanj 300 m od območij namenjenih poselitvi in
rekreaciji, javnih parkov, zdravilišč in okrevališč, kmetijskih površin, vodotokov ter drugih
vodnih teles. Pri projektiranju odlagališča je potrebno zagotoviti, da telo odlagališča
nenevarnih in nevarnih odpadkov ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat do 600 m
od zunanje meje odlagališča oddaljenih stanovanjskih stavb, stavb, kjer se opravljajo
izobraževalne, vzgojno-varstvene, zdravstvene in podobne dejavnosti, in drugih stavb, v
katerih se ljudje zaradi dela ali počitka zadržujejo pogosto ali daljši čas, in da zračna razdalja
med zunanjo mejo odlagališča in temi stavbami ni krajša od 300 m.
Z upoštevanjem podatkov o komunalnih odlagališčih (2002) smo digitalizirali odlagališča:
Domžale, Grosuplje, Litija, Lenart v Slovenskih goricah, Ljubljana, Ljubljana - Črnuče,
Logatec, Maribor, Slovenska Bistrica in Ormož. Določili smo kriterij 600 m (0,0) in 1.200 m
(0,5) za občine pretežno mestnega značaja in za občine pretežno podeželskega značaja.
3.5.7 ZDRAVSTVENI DOMOVI
Pogačnik (2003, str. 143–144) ugotavlja, da zdravstveni domovi spadajo med funkcije srednje
ravni oskrbe, ki jih prebivalci potrebujejo občasno (nekajkrat na teden ali mesec). V mestih
naj bodo dostopne peš (radij do 1.500 m), sicer pa z javnim prometnim sredstvom, znotraj
izohrone pol ure (radij do 10 km). Osnovna zdravstvena ustanova (ambulanta) v strnjenem
mestnem območju naj leži v središču stanovanjske soseske v radiju 500 m (do 800 m),
dostopna naj bo peš in z motornimi vozili.
Šolar (1998, str. 65) navaja, da mora biti lokacija zdravstvenih domov v skladu z določili, ki
zagotavljajo čim boljšo dostopnost do osnovnih centralnih dejavnosti kvartarnega značaja, v
centru naselij. Zaželena je bližina postaje javnega potniškega prometa z enakim ciljem –
dostopnost čim širšemu krogu uporabnikov. Maksimalna dopustna oddaljenost zdravstvenega
doma od centra naselja naj ne presega 300 m.
Za občine pretežno mestnega značaja smo določili kriterij 1.500 m (1,0) in 3.000 m (0,5). V
občinah pretežno podeželskega značaja smo določili kriterij 10 km (1,0) in 20 km (0,5).
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3.5.8 BOLNIŠNICE
Prostorska in časovna oddaljenost od bolnišnice je pomemben pokazatelj dostopnosti
medicinskih storitev, kot tudi z vidika okrevanja. Pomemben je dostop do bolnišnice v
nekaterih nujnih primerih, ko je za preživetje pacienta pomembna vsaka minuta. Glede na
raziskavo Merjena in zaznana trajnost (2008) je na območju Alp v približno 90 % vseh občin
najbližja bolnišnica oddaljena manj kot 25 minut ali manj kot 20 kilometrov. V Sloveniji je
oddaljenost največja, saj je približno 20 % občin, ki so 30 ali več minut oddaljene od najbližje
bolnišnice. Enako zgovorno za analizo decentralizirane ponudbe zdravstvenih storitev je
razmerje med razporeditvijo prebivalstva in časom dostopnosti; več kot 97 % vseh
prebivalcev v Alpah pride z avtomobilom do bolnišnice v 25-ih minutah.
Na podlagi raziskave Povezava med oddaljenostjo bolnišnice in mortaliteto pacientov pri
urgentnih primerih (2007) se stopnja smrtnosti pri urgentnih prevozih povečuje 1 % na 10
kilometrov.
Pogačnik (2003, str. 150–151) predlaga, da se za mesta določi oddaljenost z radijem 10 km,
kar predstavlja 28 minut vožnje s pogostim javnim prevozom.
Z upoštevanjem Ukaza o razglasitvi zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/1992)
smo opredelili Univerzitetni klinični center Ljubljana in Maribor, ki kot javna zdravstvena
zavoda opravljata zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni. Določili smo kriterij
10 km (1,0) in 20 km (0,5) za občine pretežno mestnega značaja. Za občine pretežno
podeželskega značaja pa smo določili kriterij 20 km (1,0) in 40 km (0,5).
3.5.9 IZOBRAŽEVALNE USTANOVE
V raziskavi Dnevna mobilnost v Sloveniji (2009) avtorja ugotavljata, da je delež otrok, ki jih
pripeljejo v šolo s posebnim avtomobilom, po podatkih popisa prebivalcev leta 2002 14%, če
pa upoštevamo le tiste, ki se ne šolajo v kraju bivanja, je ta delež 18%. Glede na to, da ima
večina teh otrok na voljo brezplačen prevoz, je tolikšen delež zelo velik. Razumljivo postane,
če upoštevamo, da je staršem lažje pripeljati otroka do šole z osebnim avtomobilom, kot pa ga
(peš) pospremiti do avtobusnega postajališča ali šole. Glede na Popis prebivalstva se 62,8 %
osnovnošolcev – dnevnih vozačev – vozi z avtobusom. Pri srednješolcih so zakonitosti
drugačne kot pri študentih in zaposlenih. Ker večina še nima vozniškega izpita, je za njih
edina alternativa vožnja s starši ali javni potniški promet. Potrebno pa je poudariti, da so
dijaki v četrtem letniku že polnoletni. Kar četrtina polnoletnih srednješolcev prihaja v šolo z
osebnim avtomobilom kot vozniki. Glede na Popis prebivalstva se 59,0 % srednješolcev –
dnevnih vozačev – vozi z avtobusom.
V diplomskem delu Javni potniški promet in raba zemljišč v Ljubljani (Bole, 2003, str. 39) je
priporočena dostopnost do šole 400–500 m.
Šolar (1998, str. 64) navaja, da je predlog oddaljenosti osnovnih šol na podeželju do 1.500 m,
v mestu do 500 m, kar pomeni 7,5 minut hoje.
Določili smo kriterij 500 m (1,0) in 1.000 m (0,5) za občine pretežno mestnega značaja. Za
občine pretežno podeželskega značaja smo določili kriterij 1.500 m (1) in 3.000 m (0,5).
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3.6 IZVEDBA VEČKRITERIJSKEGA VREDNOTENJA
NEPREMIČNIN
Za obdelavo prostorskih podatkov smo uporabili programsko orodje ArcView 3.2. V delovno
okolje smo uvozili nov sloj podatkov statistične regije RS in izločili vse regije, ki niso bile
predmet obravnave. V naslednjem koraku smo uvozili sloj transakcij nepremičnin in izločili
enote, ki lokacijsko ne spadajo v obravnavani regiji. Enak postopek smo uporabili z vsakim
dodajanjem sloja podatkov v delovno okolje.
Slika 1: Osrednjeslovenska in Podravska statistična regija kot območje proučevanja.

Vir podatkov: GURS, 2009.

V delovnem okolju smo imeli dva pogleda, saj smo podatke obdelovali ločeno glede na
statistični regiji.
Slika 2: Prodane nepremičnine v Osrednjeslovenski in Podravski statistični regiji.

Vir podatkov: GURS, 2009.
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V slojih podatkov smo pregledali atribute in izločili neustrezajoče. Na sliki 3 je grafični
prikaz in tabela atributov sloja podatkov transakcij nepremičnin v Podravski statistični regiji.
Slika 3: Poizvedovanje po nepremičninah v Podravski statistični regiji.

Vir podatkov: GURS, 2009.

Na sliki 4 je prikazano kanalizacijsko omrežje v Mariboru. Prikazana sta sloja podatkov
Podravska statistična regija in dejavnik kanalizacija.
Slika 4: Kanalizacijsko omrežje v Mariboru.

Vir podatkov: GURS, 2009.
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Na sliki 5 so prikazani sloji podatkov Podravska statistična regija, dejavnik izobraževalne
ustanove in avtocesta.
Slika 5: Izobraževalne ustanove in avtocestno omrežje v Podravski statistični regiji.

Vir podatkov: GURS, 2009.

Podatke dejavnika mestni potniški promet smo dobili z digitalizacijo. V pomoč so nam bili
ortofotoposnetki, interaktivni atlas in shema linij javnega mestnega prometa.
Slika 6: Prikaz mreže mestnega potniškega prometa v Mariboru.

Vir podatkov: GURS, 2009.
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Na sliki 7 je prikaz odlagališča odpadkov v Ljubljani. Z določitvijo kriterijev smo naredili
vrednostna pasova vpliva na vrednost nepremičnin.
Slika 7: Vrednostna pasova dejavnika odlagališča odpadkov (Ljubljana – Barje).

Vir podatkov: GURS, 2009.

Na sliki 8 smo prikazane digitalizirane javne zelene površine in prodane nepremičnine v
Mariboru.
Slika 8: Javne zelene površine in prodane nepremičnine v Mariboru.

Vir podatkov: GURS, 2009.
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Na sliki 9 sta prikazana vplivna pasova javnih zelenih površin v Ljubljani. Z upoštevanjem
kriterijev smo določili prvi pas 500 m in drugi pas 1.000 m.
Slika 9: Vplivna pasova javnih zelenih površin in prodane nepremičnine v Ljubljani.

Vir podatkov: GURS, 2009.

V programsko orodje ArcView 3.2 smo uvozili sloje podatkov. Podatke dejavnikov katerih
nismo imeli smo pridobili z digitalizacijo. Za vsako nepremičnino smo izračunali oddaljenost
od najbližjega dejavnika in podatek zabeležili v novem sloju. Podatke o oddaljenosti smo
ovrednotili po modelu večkriterijskega vrednotenja nepremičnin. V nadaljevanju bomo
predstavili kartografski prikaz rezultatov večkriterijskega vrednotenja mepremičnin.
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ REZULTATOV VEČKRITERIJSKEGA
VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Izdelali smo štiri karte povprečja cen nepremičnin, glede na občine. Karte so izdelane za
Osrednjeslovensko statistično regijo in Podravsko statistično regijo, za občine pretežno
mestnega značaja in občine pretežno podeželskega značaja.
Na karti 1 so prikazana povprečja cen nepremičnin v Osrednjeslovenski statistični regiji za
občine pretežno mestnega značaja. Najvišja povprečna cena nepremičnin je v Mestni občini
Ljubljana in občini Vrhnika (1.795 – 2.379 €/m2). Sledijo občine: Domžale (1.771 – 1.794
€/m2), Grosuplje (1.572 – 1.704 €/m2), Litija (1.489 – 1.559 €/m2), Kamnik, Logatec (1.086 –
1.488 €/m2) in Ivančna Gorica (1.085 €/m2).
Na karti 2 so prikazana povprečja cen nepremičnin v Osrednjeslovenski statistični regiji za
občine pretežno podeželskega značaja. Najvišja povprečna cena nepremičnin je v občini Trzin
(1.845 – 2.101 €/m2). Sledijo občine: Lukovica, Medvode, Mengeš, Škofljica (1.566 – 1.844
€/m2), Dol pri Ljubljani, Komenda, Vodice (1.383 – 1.565 €/m2), Brezovica, Log - Dragomer
(1.296 – 1.382 €/m2), Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec (1.161 – 1.295 €/m2), Borovnica,
Ig, Moravče (1.019 – 1.160 €/m2), Velike Lašče in Šmartno pri Litiji (920 – 1.018 €/m2).
Občine Horjul nismo obravnavali, ker ni bilo podatkov oziroma v letu 2007, ni bila
evidentirana nobena transakcija nepremičnine.
Na karti 3 so prikazana povprečja cen nepremičnin v Podravski statistični regiji za občine
pretežno mestnega značaja. Najvišja povprečna cena nepremičnin je v Mestni občini Maribor
(912 – 1.175 €/m2). Sledijo občine: Ptuj (874 – 911 €/m2), Slovenska Bistrica (843 – 873
€/m2), Ruše (791 – 842 €/m2), Lenart (483 – 790 €/m2) in Ormož (482).
Na karti 4 so prikazana povprečja cen nepremičnin v Podravski statistični regiji za občine
pretežno podeželskega značaja. Najvišja povprečna cena nepremičnin je v občini Cerkvenjak
(923 – 1.250 €/m2). Sledijo občine: Hoče - Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju,
Pesnica, Rače - Fram, Selnica ob Dravi, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah (749 – 922 €/m2), Duplek, Hajdina, Oplotnica, Šentilj (624 – 748 €/m2),
Benedikt, Gorišnica, Kidričevo, Majšperk, Poljčane, Središče ob Dravi, Starše (483 – 623
€/m2), Cirkulane, Destrnik, Markovci, Trnovska vas (420 - 482 €/m2), Juršinci, Lovrenc na
Pohorju, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Videm, Zavrč (344 –
419 €/m2), Dornava, Sveta Ana in Žetale (261 – 343 €/m2). Občine Makole nismo
obravnavali, ker ni bilo podatkov oziroma v letu 2007, ni bila evidentirana nobena transakcija
nepremičnine.
Izdelali smo karti (5 – 6) cen nepremičnin v Osrednjeslovenski in Podravski statistični regiji.
Vsaka točka predstavlja ceno nepremičnine, ki je bila predmet prodaje v letu 2007.
Izdelali smo karti (7 – 8) vrednosti na podlagi večkriterijskega vrednotenja v
Osrednjeslovenski in Podravski statistični regiji. Vsaka točka predstavlja vrednost na podlagi
večkriterijskega vrednotenja nepremičnin.
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Izdelali smo osem kart s prikazom prostorske porazdelitve cen in vrednosti na podlagi
večkriterijskega vrednotenja nepremičnin. V nadaljevanju bomo prikazali praktični primer
uporabe sistema večkriterijskega vrednotenja nepremičnin.
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Vir podatkov: GURS, 2009.
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Vir podatkov: GURS, 2009.
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Karta 2: Povprečja cen nepremičnin v Osrednjeslovenski statistični regiji, glede na občino (pretežno podeželskega značaja).
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Vir podatkov: GURS, 2009.
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Vir podatkov: GURS, 2009.
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Karta 4: Povprečja cen nepremičnin v Podravski statistični regiji, glede na občino (pretežno podeželskega značaja).
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Vir podatkov: GURS, 2009.
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Karta 5: Cene nepremičnin v Osrednjeslovenski statistični regiji.
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Vir podatkov: GURS, 2009.
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Karta 6: Cene nepremičnin v Podravski statistični regiji.
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Vir podatkov: GURS, 2009.
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Karta 7: Vrednosti večkriterijskega vrednotenja v Osrednjeslovenski statistični regiji.
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Vir podatkov: GURS, 2009.
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4.1 PRIKAZ UPORABE SISTEMA VEČKRITERIJSKEGA
VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
V tem poglavju bomo prikazali praktični primer uporabe sistema večkriterijskega
vrednotenja nepremičnin. V sistemu izberemo dejavnike, ki so za nas pomembni in na
podlagi tega nam sistem določi ustrezne nepremičnine. Tako v primeru nakupa
enostavneje poizvedujemo po nepremičninah. Prikazana sta dva scenarija
poizvedovanja po nepremičninah.

1.

scenarij: Mlada družina

Mlada družina nakupuje stanovanje v Ljubljani, iščejo stanovanje v velikosti do 60 m2.
Njihove prioritete so nakup stanovanja v mestu zaradi bližine šol, zdravstvene oskrbe,
javnega prevoza in trgovine. V sistemu smo določili dejavnike in poiskali
najprimernejša stanovanja (sliki 10).
Slika 10: Izbrane nepremičnine po scenariju 1.
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Na sliki 11 smo prikazali mikrolokacijo nepremičnin, izbranih po scenariju 1. V sistemu
smo zaradi preglednosti aktivirali sloj ortofotoposnetkov in nepremičnine umestili v
Osrednjeslovensko statistično regijo.
Slika 11: Mikrolokacija in makrolokacija izbranih nepremičnin po scenariju 1.

V preglednici 5 so prikazani podatki nepremičnine, ki je označena (X) na sliki 11.
Vrednost na podlagi večkriterijskega vrednotenja nepremičnin je 6,0, prodajna cena
nepremičnine je 95.000 €. Cena za m2 je 2.500 €, neto površina pa 38 m2. Višjo ceno
nepremičnine lahko pojasnimo z lokacijo nepremičnine, saj je v bližini vseh
pomembnih dejavnikov. Izračunali smo z-vrednost (vrednosti) 0,46, kar je 67,72 % vseh
vrednosti in z-vrednost (cene) 1,05, kar je 85,31 % vseh cen.
Preglednica 5: Podatki nepremičnine v Ljubljani.
Dejavniki
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališče
Javne zelene površine
Skupaj
z
Cena
Neto površina
Cena za m2
z

1
0˙5
1
1
1
1
0˙5
6
0˙46
95.000 €
38 m2
2.500 €
1˙05
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2. scenarij: Upokojen par
Upokojen par kupuje manjšo hišo izven mesta v Podravski statistični regiji. Za nakup je
pomembna bližina avtoceste, zdravstvene oskrbe, bolnišnice in trgovine. S pomočjo
sistema večkriterijskega vrednotenja nepremičnin bomo izbrali najprimernejše hiše, ki
ustrezajo izbranim dejavnikom (slika 12).
Slika 12: Izbrane nepremičnine po scenariju 2.

Na sliki 13 so prikazane izbrane nepremičnine po scenariju 2. Zaradi preglednosti smo
dodali sloj ortofotoposnetkov in umestili nepremičnine v Podravski statistični regiji.
Slika 13: Mikrolokacija in makrolokacija izbranih nepremičnin po scenariju 2.

40

Petra Mirković

Geografski pristop k večkriterijskemu vrednotenju nepremičnin na izbranih primerih

V preglednici 6 so prikazani podatki o nepremičnini, ki je označena (X) na sliki 13.
Vrednost na podlagi večkriterijskega vrednotenja nepremičnin je 6,0, prodajna cena
nepremičnine je 131.075 €. Cena za m2 je 749 €, neto površina pa 175 m2. Izračunali
smo z-vrednost (vrednosti) 0,46, kar je 67,72 % vseh vrednosti in z-vrednost (cene) 1,16, kar je 12,30 % vseh cen.
Preglednica 6: Podatki nepremičnine v Miklavžu na Dravskem polju.
Dejavniki
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališče
Avtocesta
Skupaj
z
Cena
Neto površina
Cena za m2
z

1
1
1
1
1
1
6
0˙46
131.075 €
175 m2
749 €
-1˙16

Prikazali smo praktični primer uporabe sistema večkriterijskega vrednotenja
nepremičnin, z vidika kupca nepremičnine. V nadaljevanju bomo predstavili statistične
analize rezultatov večkriterijskega vrednotenja nepremičnin.
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STATISTIČNE ANALIZE REZULTATOV
VEČKRITERIJSKEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Poglavje je razdeljeno na štiri dele: v prvem delu je opisna statistika, v drugem delu
primerjava cen nepremičnin med podskupinami, tretji del smo namenili povezanosti
med cenami in vrednostjo na podlagi večkriterijskega vrednotenja nepremičnin in zadnji
del, vplivom dejavnikov na cene nepremičnin ter primerjavi vrednosti nepremičnin in
cen.

5.1 OPISNA STATISTIKA
Statistična enota je prodana nepremičnina (hiša, stanovanje) v Osrednjeslovenski in
Podravski statistični regiji, ki je bila predmet prodaje v letu 2007. Podatki, ki smo jih
dobili s strani Geodetske uprave Republike Slovenije zavzemajo vrednosti od 2.625 €
do 2.503.756 €. Dejavnike, ki vplivajo na vrednost nepremičnin, smo določili na
podlagi fizičnih dejavnikov vpliva na vrednost nepremičnine (poglavje 2.4). Enota
primerjave je €/m2, ki smo jo izračunali iz prodajne cene (€) in neto površine
nepremičnine (m2). Odvisna spremenljivka je cena nepremičnine (€/m2). Neodvisne
(pojasnjevalne) spremenljivke so: trgovine, javne zelene površine, kanalizacija, mestni
potniški promet, avtocesta, odlagališča odpadkov, zdravstveni domovi, bolnišnice in
izobraževalne ustanove.
Vzorec podatkov obeh statističnih regiji smo ločili na 8 podskupin, glede na občine
pretežno mestnega značaja in na občine pretežno podeželskega značaja. Podatke smo
ločili tudi po tipu nepremičnine (stanovanje, hiša).
Pri pregledu porazdelitve spremenljivke cena smo ugotovili, da gre za nenormalno
porazdelitev. Predvidevamo, da gre za problem ekstremov, ki vplivajo na povprečje cen.
Ekstreme smo določili na podlagi mediane in kvartilnega razmika (interkvartilnega
ranga). V vsaki podskupini smo zmanjšali ekstreme na mejno vrednost. Ekstrem je po
statistični definiciji Box-Whiskerja: Me (mediana) + 3x kvartilni razmik (Q3-Q1).
Takšnih ekstremov je bilo v naših podatkih manj kot 5 %.
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Slika 14: Shema podatkov.

V podskupini Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja –
hiše smo izračunali mediano 1.633 in kvartilni razmik 950. Na podlagi Box-Whiskerja
smo določili mejno vrednost ekstrema 4.483. Kar pomeni, da smo vse ekstreme, večje
od 4.483, zmanjšali na to mejno vrednost.
Preglednica 7: Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja –
hiše.
Statistika
Cena

Arit. sredina

1781,49

Mediana
Varianca
St. odklon
Minimum

St.
napaka
53,127

1.633
1021724,965
1010,804
16

Maksimum

9583

Rang

9567

Kvartilni razmik

950

Koef. asimetrije

2,038

0,128

Koef. sploščenosti

10,018

0,256
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V podskupini Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja –
stanovanja smo izračunali mediano 2.235 in kvartilni razmik 729, mejna vrednost
ekstremov je 4.422.
Preglednica 8: Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja –
stanovanja.
Statistika
Cena Arit. sredina

2323,13

Mediana

2.235

Varianca

1691937,8

St. odklon

1300,745

St.
napaka
29,873

19

Minimum
Maksimum

43168

Rang

43149

Kvartilni razmik

729

Koef. asimetrije

20,955

0,056

Koef. sploščenosti

591,432

0,112

V podskupini Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno podeželskega
značaja – hiše smo izračunali mediano 1.151 in kvartilni razmik 808, mejna vrednost
ekstremov je 3.575.
Preglednica 9: Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno podeželskega
značaja – hiše.
Statistika
Cena Arit. sredina

1263,02

Mediana

1.151

Varianca

477300,906

St. odklon

St.
napaka
52,526

690,87
70

Minimum
Maksimum

5989

Rang

5919

Kvartilni razmik

808

Koef. asimetrije

2,204

0,185

Koef. sploščenosti

12,085

0,367

V podskupini Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno podeželskega
značaja – stanovanja smo izračunali mediano 1.615 in kvartilni razmik 621, mejna
vrednost ekstremov je 3.478.
Preglednica 10: Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno podeželskega
značaja – stanovanja.
Statistika
Cena Arit. sredina

1677,86

Mediana

1.615

Varianca

213744,931

St. odklon

St.
napaka
26,008

462,326

Minimum

379

Maksimum

3514

Rang

3135

Kvartilni razmik

621

Koef. asimetrije

0,64

0,137

Koef. sploščenosti

1,229

0,273
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V podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja – hiše
smo izračunali mediano 779 in kvartilni razmik 565, mejna vrednost ekstremov je
2.474.
Preglednica 11: Podravska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja – hiše.
St.
napaka
28,695

Statistika
Cena Arit. sredina

874,86

Mediana

779

Varianca

232194,675

St. odklon

481,866

Minimum

101

Maksimum

2717

Rang

2616

Kvartilni razmik

565

Koef. asimetrije

1,054

0,145

Koef. sploščenosti

0,988

0,289

V podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja –
stanovanja smo izračunali mediano 1.146 in kvartilni razmik 354, mejna vrednost
ekstremov je 2.208.
Preglednica 12: Podravska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja –
stanovanja.
St.
napaka
9,784

Statistika
Cena

Arit. sredina

1148,28

Mediana

1.146

Varianca

110366,124

St. odklon

332,214

Minimum

188

Maksimum

4739

Rang

4551

Kvartilni razmik

354

Koef. asimetrije

1,586

0,072

Koef. sploščenosti

15,887

0,144

V podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja –
hiše smo izračunali mediano 546 in kvartilni razmik 473, mejna vrednost ekstremov je
1.965.
Preglednica 13: Podravska statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja –
hiše.
Statistika
Cena

Arit. sredina

631,77

Mediana

546

Varianca

139580,228

St. odklon

St.
napaka
25,781

373,604

Minimum

110

Maksimum

2500

Rang

2390

Kvartilni razmik

473

Koef. asimetrije

1,709

0,168

Koef. sploščenosti

5,125

0,334
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V podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja –
stanovanja smo izračunali mediano 728 in kvartilni razmik 482, mejna vrednost
ekstremov je 2.174.
Preglednica 14: Podravska statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja –
stanovanja.
Statistika
Cena

759,34

Arit. sredina
Mediana

728

Varianca

98195,627

St.
napaka
32,849

313,362

St. odklon
Minimum

167

Maksimum

1534

Rang

1367

Kvartilni razmik

482

Koef. asimetrije

0,446

0,253

Koef. sploščenosti

-0,568

0,5

Izločili smo tudi minimalne ekstreme, kot mejno vrednost smo določili 192, teh je bilo
manj kot 0,5 %. Z izločitvijo minimalnih ekstremov smo dobili približno normalno
porazdelitev cen nepremičnin. V preglednici 15 je prikazana opisna statistika za celoten
vzorec podatkov.
Preglednica 15: Osrednjeslovenska in Podravska statistična regija – skupaj.
St.
napaka
1.694,33
12,08

Statistika
Cena

Arit. sredina
Mediana

1.622,00

Varianca

598.336,80
773,52

St. odklon

16,00

Minimum
Maksimum

4.483,00

Rang

4.467,00

Kvartilni razmik

1.131,00

Koef. asimetrije
Koef. sploščenosti

-
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5.2 PRIMERJAVA CEN NEPREMIČNIN MED PODSKUPINAMI
Osnovna množica so prodane nepremičnine v Osrednjeslovenski statistični regiji in
Podravski statistični regiji. S t-testi8 smo na podlagi dveh vzorcev preizkusili ničelno
hipotezo, da se aritmetični sredini cen nepremičnin osnovnih množic ne razlikujeta.
Postavili smo tudi nasprotno hipotezo, da se aritmetični sredini cen nepremičnin
osnovnih množic razlikujeta. Naredili smo 8 primerjav med različnimi podskupinami, ki
smo jih predstavili v preglednicah. V preglednici 16 je prikazana opisna statistika
podskupin, končno število enot je 4.099.
Preglednica 16: Opisna statistika podskupin.
Skupaj
HIŠE
OSREDNJE. ST. REG. - občine pretežno
m estnega značaja
OSREDNJE. ST. REG. - občine pretežno
podeželskega
PODRAVSKA ST. REG. - občine pretežno
m estnega značaja
PODRAVSKA ST. REG. - občine pretežno
podeželskega
Skupaj

STANOVANJA

170

1896

2066

173

316

489

176

1153

1329

124

91

215

643

3456

4099

5.2.1 PRIMERJAVA CEN NEPREMIČNIN MED OSREDNJESLOVENSKO IN
PODRAVSKO STATISTIČNO REGIJO
Primerjali smo cene nepremičnin med Osrednjeslovensko in Podravsko statistično
regijo. Primerjava je narejena na regionalnem nivoju, kar pomeni, da nepremičnin
nismo ločili glede na tip nepremičnine in občine. Iz preglednice 17 je razvidno, da so
razlike cen nepremičnin med regijama visoke (1.032 €/m2) in statistično značilne. Na
podlagi standardnega odklona smo ugotovili, da se cene nepremičnin v
Osrednjeslovenski razlikujejo bolj kot v Podravski statistični regiji. Znano je, da večji
kot je standardni odklon, bolj se cene znotraj podskupine razlikujejo oziroma so
razpršene.
Preglednica 17: Primerjava cen nepremičnin med Osrednjeslovensko in Podravsko
statistično regijo.
PODSKUPINA
Cena

N

Arit.
sredina

St. odklon

St. napaka
arit. sredine

Osrednjeslovenska statistična regija

2555

2083,25

687,524

13,602

Podravska statistična regija

1544

1050,75

376,534

9,583

Leveneov
test
enakosti
varianc

F

t-test
enakosti
arit.
sredin

Sig.

t

df

Sign.

Razlika
arit.
sredine

St.
napaka
razlike

95%
interval
zaupanja
razlike
Spodnja

Cena

Domneva o enakosti varianc

393,827

Domneva o neenakosti varianc

8

0

Zgornja

54,292

4097

0

1032,494

19,017

995,21

1069,778

62,056

4062,093

0

1032,494

16,638

999,874

1065,114

Preverili smo tudi predpostavko o homogenosti varianc.
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5.2.2 PRIMERJAVA CEN NEPREMIČNIN MED OBČINAMI PRETEŽNO
MESTNEGA IN PRETEŽNO PODEŽELSKEGA ZNAČAJA
Primerjali smo cene nepremičnin med občinami. Cene nepremičnin v občinah pretežno
mestnega značaja so v povprečju višje za 631 €/m2. Statistična značilnost t-testa je
manjša od mejne vrednosti 0,5 zato lahko sklepamo iz vzorca na populacijo. V občinah
pretežno podeželskega značaja je standardni odklon cen manjši, torej so cene manj
razpršene.
Preglednica 18: Primerjava cen nepremičnin med občinami pretežno mestnega značaja in
pretežno podeželskega značaja.
PODSKUPINA
Cena

N

St. napaka
arit.
sredine

Arit.
St.
sredina odklon

Osred.st.reg.m esto+Podr.st.reg.m esto

3852

1755,26

779,696

12,563

Osred.st.reg.pod.+Podr.st.reg.pod

631

1123,79

638,538

25,42

Leveneov
testenakosti
varianc

F

Sig.

t-test enakosti arit. sredin

t

Razlika St.
arit.
napaka
Sign. sredine razlike

df

95%
interval
zaupanja
razlike
Spodnja Zgornja

Cena

Dom neva o enakosti varianc

36,621

0

Dom neva o neenakosti varianc

19,31

4481

0

631,468

32,701

567,358

695,578

22,27

965,9

0

631,468

28,355

575,824

687,112

5.2.3 PRIMERJAVA CEN STANOVANJ MED OBČINAMI PRETEŽNO
MESTNEGA IN OBČINAMI PRETEŽNO PODEŽELSKEGA ZNAČAJA
Primerjali smo cene stanovanj med občinami. Iz preglednice 19 je razvidno, da je
povprečna cena stanovanj v občinah pretežno mestnega značaja višja za približno 426
€/m2. Signifikanca je 0, iz česar lahko sklepamo, da so razlike statistično značilne.
Povprečne cene stanovanj v občinah pretežno podeželskega značaja so manj razpršene v
primerjavi s cenami stanovanj v občinah pretežno mestnega značaja, saj je standardni
odklon nižji.
Preglednica 19: Primerjava cen stanovanj med občinami pretežno mestnega in občinami
pretežno podeželskega značaja.
PODSKUPINA
Cena

N

Arit.
St.
sredina odklon

Osred.st.reg.m esto.STAN+Podr.st.reg.m esto.STAN

3174

1839,84

730,9

12,973

Osred.st.reg.pod.STAN+Podr.st.reg.pod..STAN

282

1412,93

621,155

36,989

Leveneov
testenakosti
varianc

F

Cena

St. napaka
arit.
sredine

Dom neva o enakosti varianc

19,622

Sig.

0

Dom neva o neenakosti varianc

48

t-test enakosti arit. sredin

t

Razlika St.
arit.
napaka
Sign. sredine razlike

df

95%
interval
zaupanja
razlike
Spodnja

Zgornja

9,508

3454

0

426,912

44,901

338,878

514,947

10,891

353,912

0

426,912

39,198

349,821

504,003
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5.2.4 PRIMERJAVA CEN HIŠ MED OBČINAMI PRETEŽNO MESTNEGA IN
OBČINAMI PRETEŽNO PODEŽELSKEGA ZNAČAJA
Naredili smo primerjavo cene hiš med občinami. Iz preglednice 20 je razvidno, da je
povprečna cena hiš v občinah pretežno mestnega značaja v primerjavi z občinami
pretežno podeželskega značaja višja za 469 €/m2. Razlike povprečnih cen so statistično
značilne, saj je mejna vrednost manjša od 0,5. Standardni odklon cen za občine pretežno
mestnega značaja je višji, kar pomeni, da so cene bolj razpršene kot cene v občinah
pretežno podeželskega značaja.
Preglednica 20: Primerjava cen hiš med občinami pretežno mestnega značaja in občinami
pretežno podeželskega značaja.
PODSKUPINA
Cena

N

Osred.st.reg.m esto.HIS+Podr.st.reg.m esto.HIS

678

1359,28

873,911

33,562

Osred.st.reg.pod.HIS+Podr.st.reg.pod.HIS

349

890,16

551,449

29,518

Leveneov
testenakosti
varianc

F

Cena

St. napaka
arit.
sredine

Arit.
St.
sredina odklon

Dom neva o enakosti varianc

t-test enakosti arit. sredin

Sig.

51,901

t

df

95%
interval
zaupanja
razlike
Spodnja

Zgornja

9,135

1025

0

469,124

51,356

368,349

569,899

10,496

984,016

0

469,124

44,696

381,413

556,835

0

Dom neva o neenakosti varianc

Razlika St.
arit.
napaka
Sign. sredine razlike

5.2.5 PRIMERJAVA CEN STANOVANJ V OBČINAH PRETEŽNO
MESTNEGA ZNAČAJA MED OSREDNJESLOVENSKO IN
PODRAVSKO STATISTIČNO REGIJO
Primerjali smo cene stanovanj v občinah pretežno mestnega značaja med statističnima
regijama. Na podlagi standardnega odklona lahko trdimo, da se cene stanovanj v
Podravski statistični regiji manj razlikujejo v primerjavi s cenami stanovanj v
Osrednjeslovenski statistični regiji. Iz preglednice 21 je razvidno, da se povprečne cene
razlikujejo za 1.092 €/m2, in da so razlike statistično značilne.
Preglednica 21: Primerjava cen stanovanj v občinah pretežno mestnega značaja med
Osrednjeslovensko in Podravsko statistično regijo.
PODSKUPINA
Cena

N

Arit.
St.
sredina odklon

St. napaka
arit.
sredine

Osrednjeslovenska.st.reg.m esto.STAN

2021

2236,84

593,398

13,2

Podravska.st.reg.m esto.STAN

1153

1143,99

304,722

8,974

Leveneov
testenakosti
varianc

F

Sig.

t-test enakosti arit. sredin

t

Razlika St.
arit.
napaka
Sign. sredine razlike

df

95%
interval
zaupanja
razlike
Spodnja Zgornja

Cena

Dom neva o enakosti varianc

373,2

0

Dom neva o neenakosti varianc

49

58,301

3172

0

1092,85

18,745

1056,092

68,468

3141,905

0

1092,85

15,961

1061,549 1124,14

1129,6
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5.2.6 PRIMERJAVA CEN STANOVANJ V OBČINAH PRETEŽNO
PODEŽELSKEGA ZNAČAJA MED OSREDNJESLOVENSKO IN
PODRAVSKO STATISTIČNO REGIJO
Povprečna cena stanovanj v Osrednjeslovenski statistični regiji, v primerjavi s
Podravsko statistično regijo je višja za 964 €/m2. Statistična značilnost t-testa je manjša
od mejne vrednosti 0,5 (0), torej je razlika povprečnih cen statistično značilna.
Standardni odklon cen v Osrednjeslovenski statistični regiji je višji kot v Podravski
statistični regiji.
Preglednica 22: Primerjava cen stanovanj v občinah pretežno podeželskega značaja med
Osrednjeslovensko in Podravsko statistično regijo.
PODSKUPINA
Cena

N

Arit.
St.
sredina odklon

St. napaka
arit.
sredine

Osrednjeslovenska.st.reg.pod.STAN

191

1724,33

471,209

34,095

Podravska.st.reg.pod.STAN

91

759,34

313,362

32,849

Leveneov
testenakosti
varianc

F

Sig.

t-test enakosti arit. sredin

t

Razlika St.
arit.
napaka
Sign. sredine razlike

df

95%
interval
zaupanja
razlike
Spodnja Zgornja

Cena

Dom neva o enakosti varianc

7,708

0,006

Dom neva o neenakosti varianc

17,747

280

0

964,989

54,375

857,954

1072,03

20,382

250,601

0

964,989

47,345

871,744

1058,24

5.2.7 PRIMERJAVA CEN HIŠ V OBČINAH PRETEŽNO MESTNEGA
ZNAČAJA MED OSREDNJESLOVENSKO IN PODRAVSKO
STATISTIČNO REGIJO
Povprečna cena hiš v Osrednjeslovenski statistični regiji, v primerjavi s Podravsko
statistično regijo je višja za 830 €/m2. Statistična značilnost t-testa je manjša od mejne
vrednosti 0,5 (0), torej je razlika povprečnih cen statistično značilna. Standardni odklon
cen v Osrednjeslovenski statistični regiji je višji kot v Podravski statistični regiji.
Preglednica 23: Primerjava cen hiš v občinah pretežno mestnega značaja med
Osrednjeslovensko in Podravsko statistično regijo.
PODSKUPINA
Cena

N

Arit.
St.
sredina odklon

St. napaka
arit.
sredine

Osrednjeslovenska.st.reg.m esto.HIS

396

1704,87

926,303

46,548

Podravska.st.reg.m esto.HIS

282

874

478,767

28,51

Leveneov
testenakosti
varianc

F

Sig.

t-test enakosti arit. sredin

t

Razlika St.
arit.
napaka
Sign. sredine razlike

df

95%
interval
zaupanja
razlike
Spodnja Zgornja

Cena

Dom neva o enakosti varianc
Dom neva o neenakosti varianc

69,387

0

13,805

676

0

830,866

60,187

712,69

949,042

15,221

623,587

0

830,866

54,586

723,672

938,06
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5.2.8 PRIMERJAVA CEN HIŠ V OBČINAH PRETEŽNO PODEŽELSKEGA
ZNAČAJA MED OSREDNJESLOVENSKO IN PODRAVSKO
STATISTIČNO REGIJO
Povprečna cena hiš je v Osrednjeslovenski statistični regiji, v primerjavi s Podravsko
statistično regijo višja za 660 €/m2. Razlike povprečnih cen so statistično značilne, saj je
signifikanca 0. Standardni odklon cen je višji v Osrednjeslovenski statistični regiji, kar
pomeni, da so cene v tej podskupini bolj razpršene.
Preglednica 24: Primerjava cen hiš v občinah pretežno podeželskega značaja med
Osrednjeslovensko in Podravsko statistično regijo.
PODSKUPINA
Cena

N

Arit.
St.
sredina odklon

St. napaka
arit.
sredine

Osrednjeslovenska.st.reg.pod.HIS

139

1287,81

560,383

47,531

Podravska.st.reg.pod.HIS

210

626,96

352,452

24,321

Leveneov
testenakosti
varianc

F

Sig.

t-test enakosti arit. sredin

t

Razlika St.
arit.
napaka
Sign. sredine razlike

df

95%
interval
zaupanja
razlike
Spodnja Zgornja

Cena

Dom neva o enakosti varianc
Dom neva o neenakosti varianc

24,299

0

13,524

347

0

660,849

48,864

564,741

756,956

12,377

210,211

0

660,849

53,392

555,596

766,102
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5.3 POVEZANOST MED CENAMI NEPREMIČNIN IN
VREDNOSTJO
S korelacijsko analizo smo ugotavljali povezanost med odvisno spremenljivko cena in
neodvisno spremenljivko vrednost. Naredili smo analizo za celoten vzorec in
podskupine. Spremenljivka cena je številčna spremenljivka, spremenljivka vrednost pa
ni številna spremenljivka, saj ima lahko samo tri vrednosti (0, 0,5, 1). Zato velja
metodološka opomba, da vse analize, ki se nanašajo na posamezne dejavnike, so
metodološko manj korektne. Posamezne dejavnike smo sešteli, da smo dobili številsko
spremenljivko z normalno porazdelitvijo. Za podkrepitev pravilnosti odločitve smo
naredili Cronbach´s Alpha preizkus, s katerim dobimo mero zanesljivosti. Seštevek
dejavnikov zadostuje minimalnim pogojem, če je vrednost vsaj 0,6. Na podlagi
preizkusa smo upravičili seštevanje vrednosti, saj je mera zanesljivosti po Cronbach´s
Alpha preizkusu 0,63.
S Spearmanovim koeficientom korelacije smo ugotavljali povezanost med dvema
spremenljivkama ceno in vrednostjo (preglednica 25). Za primerjavo smo izračunali
dva koeficienta korelacije, z upoštevanjem in brez upoštevanja dejavnika kanalizacija.
Za uporabo Spearmanovega koeficienta korelacije smo se odločili, ker je metodološko
bolj korekten od Pearsonovega koeficienta korelacije. Izračunali smo koeficient
korelacije med ceno in vrednostjo za celoten vzorec, katerega vrednost je 0,38; gre za
nizko pozitivno povezanost. Z upoštevanjem dejavnika kanalizacija je koeficient
korelacije nižji 0,18. Med posameznimi dejavniki in ceno so koeficienti korelacije
sledeči: mestni potniški promet (0,37), trgovine (0,23), bolnišnice (0,22) in zdravstveni
domovi (–0,35). Vsi koeficienti korelacije so statistično značilni oziroma lahko
sklepamo iz vzorca na populacijo. Nizko povezanost smo ugotovili pri dveh dejavnikih:
mestni potniški promet in zdravstveni domovi, pri slednjemu gre za negativno
povezanost.
Ugotavljali smo povezanost med spremenljivkama cena in vrednost, tudi po posameznih
podskupinah (priloga 1). Izračunali smo koeficient korelacije med ceno in vrednostjo pri
podskupini Osrednjeslovenska statistična regija, ki je 0,48. Med ceno in dejavnikom
bolnišnica je koeficient korelacije 0,40 in gre za nizko pozitivno povezanost. Pri vseh
koeficientih korelacije lahko sklepamo iz vzorca na populacijo, saj je statistična
značilnost t-testa manjša od mejne vrednosti 0,05.
Koeficient korelacije med ceno in vrednostjo je pri podskupini Podravska statistična
regija 0,46. Ugotovili smo nizko pozitivno povezanost med ceno in dejavnikoma
bolnišnica (0,35) ter izobraževalne ustanove (0,26).
Pri podskupini Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja
je med ceno in vrednostjo koeficient korelacije 0,43. Ugotovili smo nizko pozitivno
povezanost med ceno in dejavnikoma mestni potniški promet (0,48) ter bolnišnice
(0,48).
Koeficient korelacije med ceno in vrednostjo je pri podskupini Osrednjeslovenska
statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja 0,16; torej povezanosti ni.
Ugotovili smo nizko pozitivno povezanost med ceno in dejavnikom izobraževalne
ustanove (0,30).
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Pri podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja je
koeficient korelacije koeficient med ceno in vrednostjo 0,36, torej gre za nizko
pozitivno povezanost. V tej podskupini noben koeficient korelacije med ceno in
dejavnikom ni dosegel mejne vrednosti 0,3.
Pri podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja je
koeficient korelacije med ceno in vrednostjo 0,44. Nizka pozitivna povezanost med
ceno in dejavnikom je pri dejavnikih bolnišnice (0,47), trgovine (0,34) ter izobraževalne
ustanove (0,29).
Pri podskupini Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja
– hiše je koeficient korelacije med ceno in vrednostjo 0,46. Nizka pozitivna povezanost
med ceno in dejavnikom je pri dejavnikih bolnišnice (0,52), mestni potniški promet
(0,51) ter javne zelene površine (0,26).
Koeficient korelacije med ceno in vrednostjo pri podskupini Osrednjeslovenska
statistična regija – občine pretežno mestnega značaja – stanovanja je 0,39. Prav tako gre
za nizko pozitivno povezanost pri dejavnikoma bolnišnice (0,49) in mestni potniški
promet (0,48).
Pri podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja – hiše je
koeficient korelacije med ceno in vrednostjo 0,27; gre za nizko pozitivno povezanost. V
tej podskupini noben koeficient korelacije med ceno in dejavnikom ni dosegel mejne
vrednosti 0,3.
Pri Podravski statistična regiji – občine pretežno mestnega značaja – stanovanja je
koeficient korelacije med ceno in vrednostjo 0,25, torej povezanosti ni. Prav tako nismo
ugotovili povezanosti med ceno in posameznimi dejavniki, saj noben koeficient
korelacije ni dosegel mejne vrednosti 0,3.
Pri podskupini Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno podeželskega
značaja – hiše je koeficient korelacije med ceno in vrednostjo 0,26. V tej podskupini
noben koeficient korelacije med ceno in dejavnikom ni dosegel mejne vrednosti 0,3.
Pri podskupini Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno podeželskega
značaja – stanovanja je koeficient korelacije med ceno in vrednostjo 0,07; torej
povezanosti ni. V tej podskupini noben koeficient korelacije med ceno in dejavnikom ni
dosegel mejne vrednosti 0,3.
Pri podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja –
hiše je koeficent korelacije med ceno in vrednostjo 0,41. Nizka pozitivna povezanost
med ceno in dejavnikom je prav tako pri dejavnikoma: bolnišnice (0,52) in trgovine
(0,35).
Pri podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja –
stanovanja je koeficent korelacije med ceno in vrednostjo 0,42. Pri dejavnikoma
izobraževalne ustanove (0,30) in bolnišnice (0,28) gre za nizko pozitivno povezanost.
Z delitvijo podatkov na podskupine smo v splošnem prišli do višjih koeficientov
korelacije. Ugotovili smo, da obstaja povezanost med ceno in vrednostjo, ki pa je tudi
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statistično značilna. Povezanost smo ugotovili pri celotnem vzorcu, kot tudi pri večini
podskupin. Koeficient korelacije nam ne poda informacij o deležu variabilnosti cene, te
dobimo z multiplo regresijsko analizo, ki jo bomo predstavili v nadaljevanju.
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Preglednica 25: Spearmanov koeficient korelacije povezanosti med ceno nepremičnine in vrednostjo na podlagi večkriterijskega
vrednotenja.
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5.4 VPLIV DEJAVNIKOV NA CENE NEPREMIČNIN
Z modelom regresijske analize bomo ugotovili, ali izbrani dejavniki vplivajo na ceno
nepremičnine, in kateri so ti dejavniki. Ugotovili bomo, ali dejavnik vpliva pozitivno ali
negativno, in kakšna je njegova moč. Naredili smo analizo za štiri podskupine:
Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja,
Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja, Podravska
statistična regija – občine pretežno mestnega značaja, Podravska statistična regija –
občine pretežno podeželskega značaja (priloge 2–5).
Pri podskupini Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja
smo z uporabo enter metode zraven odvisne spremenljivke cena vključili še neodvisne
spremenljivke: odlagališča odpadkov, trgovine, javne zelene površine, bolnišnice,
zdravstveni domovi, izobraževalne ustanove in mestni potniški promet. Neodvisne
spremenljivke pojasnijo 26,1 % variabilnosti cen nepremičnin. V primeru povečanja
dejavnika bolnišnice za 1 se cena nepremičnine poveča za 798 €/m2. V primeru
povečanja dejavnika izobraževalne ustanove za 1 se cena nepremičnine poveča za 221
€/m2. V primeru povečanja dejavnika zdravstveni domovi za 1 se cena nepremičnine
poveča za 139 €/m2. V primeru povečanja dejavnika javne zelene površine za 1 se cena
nepremičnine poveča za 86 €/m2. V primeru povečanja dejavnika odlagališča odpadkov
za 1 se cena nepremičnine zmanjša za 1.223 €/m2. Vsi dejavniki so statistično značilni,
torej lahko sklepamo iz vzorca na populacijo. Na cene nepremičnin vplivata tudi
dejavnika trgovine (459 €/m2) in mestni potniški promet (75 €/m2). Vendar pa to velja
samo za ta vzorec oziroma ne moremo sklepati iz vzorca na populacijo (sig.t >=0,05).
Naslednjo analizo smo naredili za podskupino Osrednjeslovenska statistična regija –
občine pretežno podeželskega značaja. V analizo so bile vključene neodvisne
spremenljivke: avtocesta, trgovine, izobraževalne ustanove, bolnišnice in zdravstveni
domovi. Neodvisne spremenljivke pojasnijo 8,0 % variabilnosti cen. V primeru, da
povečamo dejavnik izobraževalne ustanove za 1, se poveča cena nepremičnine za 426
€/m2, kar pa je možno posplošiti iz vzorca na populacijo (sig.t <=0,05). V primeru
povečanja dejavnika zdravstveni domovi za 1 se cena nepremičnine zmanjša za 312
€/m2. Oba dejavnika sta statistično značilna, torej lahko sklepamo iz vzorca na
populacijo. Na cene nepremičnin vplivata tudi dejavnika bolnišnice (197 €/m2) in
trgovine (–569 €/m2). Pri obeh dejavnikih pa to velja samo za ta vzorec oziroma ne
moremo sklepati iz vzorca na populacijo (sig.t >=0,05).
Pri podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja smo
zraven odvisne spremenljivke cena vključili še neodvisne spremenljivke: izobraževalne
ustanove, trgovine, zdravstveni domovi in javne zelene površine. Neodvisne
spremenljivke pojasnijo 0,8 % variabilnosti cen. Za pomembnega se je izkazal dejavnik
izobraževalne ustanove; v primeru povečanja za 1 se cena nepremičnine poveča za 263
€/m2 , kar je pa možno sklepati tudi iz vzorca na populacijo (sig.t <=0,05). V primeru
povečanja dejavnika zdravstveni domovi za 1 se cena nepremičnine poveča za 55 €/m2,
statistična značilnost t-testa je večja od mejne vrednosti 0,05 oziroma ne moremo
sklepati iz vzorca na populacijo.
Pri četrti podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno podeželskega
značaja so bile vključene neodvisne spremenljivke: izobraževalne ustanove, trgovine,
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bolnišnice in avtocesta. Neodvisne spremenljivke pojasnijo 16,3 % variabilnosti cen. V
primeru povečanja dejavnika izobraževalne ustanove za 1 se poveča cena nepremičnine
za 200 €/m2, sklepamo pa lahko tudi iz vzorca na populacijo (sig.t <=0,05). Za
pomembnega se je izkazal dejavnik bolnišnice; v primeru povečanja za 1 se cena
nepremičnine poveča za 509 €/m2, kar lahko posplošimo iz vzorca na populacijo, saj je
statistična značilnost t-testa manjša od mejne vrednosti 0,05. Na cene nepremičnin
vplivata tudi dejavnika trgovine (174 €/m2) in avtocesta (36 €/m2), pri katerima pa ne
moremo sklepati iz vzorca na populacijo (sig.t >=0,05).

5.4.1 PRIMERJAVA VREDNOSTI NEPREMIČNIN IN CEN
Z multiplim regresijskim modelom smo določili dejavnike, ki vplivajo na cene
nepremičnin. Ugotovili smo, da je večji delež pojasnjene variabilnosti cen v
Osrednjeslovenski statistični regiji – občine pretežno mestnega značaja,
Osrednjeslovenski statistični regiji – občine pretežno podeželskega značaja in Podravski
statistični regiji – občine pretežno podeželskega značaja. Za vsako nepremičnino, ki se
nahaja v omenjenih podskupinah smo izračunali relativna odstopanja vrednosti
nepremičnin od cen. Vrednost nepremičnine je ocena možne cene nepremičnine,
izražena v evrih.
Enačba za izračun:

Simboli pomenijo naslednje:
R: relativno odstopanje vrednosti nepremičnine od prodajne cene
Vn: vrednost nepremičnine
Pc: prodajna cena nepremičnine
i: število prodanih nepremičnin v občini
Na karti 5 so prikazana relativna odstopanja vrednosti nepremičnin od cen v
Osrednjeslovenski statistični regiji za občine pretežno mestnega značaja in za občine
pretežno podeželskega značaja. Razvidno je, da večina relativnih odstopanj spada v
interval ±20 %, kar predstavlja 16 od 25 občin. To so občine: Trzin (–19 %), Lukovica
(–13 %), Mengeš (–9 %), Vrhnika (–6 %), Dobrepolje (–5 %), Grosuplje (–4 %),
Škofljica (–3 %), Domžale (–3 %), Litija (–2 %), Ljubljana (0 %), Kamnik (2 %),
Medvode (4 %), Komenda, Logatec (8 %), Dol pri Ljubljani (11 %) in Vodice (19 %).
Občine, kjer so bile vrednosti nepremičnin ocenjen previsoke so: Log-Dragomer (24
%), Velike Lašče (43 %), Borovnica (44 %), Ivančna Gorica (47 %), Brezovica (48 %),
Dobrova -Polhov Gradec (56 %), Moravče (60 %), Ig (67 %) in Šmartno pri Litiji (77
%). Na karti kot izjema nastopa občina Horjul, za katero ni bilo podatka oziroma v letu
2007 ni bila izvršena transakcija.
Na karti 6 so prikazana relativna odstopanja vrednosti nepremičnin od cen v Podravski
statistični regiji za občine pretežno podeželskega značaja. Razvidno je, da večina
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relativnih odstopanj spada v interval ±20 %, kar predstavlja 21 od 35 občin. To so
občine: Gorišnica (–20 %), Rače - Fram (–19 %), Zavrč (–15 %), Sv. Jurij v Sl. goricah
(–13 %), Kungota (–11 %), Šentilj (–11%), Selnica ob Dravi (–10 %), Hoče - Slivnica
(–8 %), Trnovska vas (–8 %), Juršinci (–6 %), Hajdina (–6 %), Sv. Trojica v Sl. goricah
(–5 %), Lovrenc na Pohorju (–3 %), Pesnica (–2 %), Miklavž na Dr. polju (–1 %),
Majšperk (0 %), Poljčane (2 %), Oplotnica (3 %), Podlehnik (6 %), Duplek (11 %), Sv.
Andraž v Sl. goricah (15 %), Destrnik (18 %) in Videm (18 %). Občini z najvišjim
odstopanjem, kjer so bile vrednosti nepremičnin prenizke, sta Cerkvenjak (–66 %) in
Središče ob Dravi (–60 %). Občine, kjer so bile vrednosti nepremičnin previsoke, so
Starše (29 %), Dornava (35 %), Žetale (38 %), Kidričevo (39 %) in Sv. Ana (54 %). Na
karti kot izjema nastopa občina Makole, za katero ni bilo podatka oziroma v letu 2007
ni bila izvršena transakcija.
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Karta 9: Relativna odstopanja vrednosti nepremičnin od cen, po občinah v Osrednjeslovenski statistični regiji.
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Karta 10: Relativna odstopanja vrednosti nepremičnin od cen, po občinah pretežno podeželskega značaja v Podravski statistični regiji.
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SKLEP

Diplomsko delo je prispevek k večkriterijskemu vrednotenju nepremičnin na izbranih
primerih, s poudarkom na dostopnosti in oddaljenosti lokacij. Proučili smo študije
dostopnosti, ki so bile bistvenega pomena za določitev kriterijev. V ospredje smo
postavili lokacijo nepremičnine in proučitev vpliva okoljskih dejavnikov na vrednost
nepremičnin. Za območje proučevanja smo določili Osrednjeslovensko statistično regijo
in Podravsko statistično regijo ter občine pretežno mestnega značaja in občine pretežno
podeželskega značaja. Z delitvijo smo poudarili značaj občin, hkrati pa izpostavili
značilnosti dejavnikov.
Z vrednotenjem nepremičnin se ukvarjajo številne stroke, razlike se kažejo predvsem v
določitvi dejavnikov. Na podlagi obravnavanih študij povzemamo nekatere dejavnike
vpliva na vrednost nepremičnin: prodajna površina, višina nadstropja, število kopalnic,
bivalna površina, možnost garaže, kletna shramba, starost, razpoložljivost
nepremičnine, lokacija, ind.
V uvodnem delu smo določili delovne hipoteze. Prva delovna hipoteza je, da med
Osrednjeslovensko in Podravsko statistično regijo obstaja pomembna razlika v cenah
nepremičnin. Delovno hipotezo potrdimo, saj obstaja pomembna razlika v cenah
nepremičnin, sklepamo pa lahko iz vzorca na populacijo in zavrnemo ničelno hipotezo.
Druga delovna hipoteza je, da obstaja pomembna razlika v cenah nepremičnin med
občinami pretežno mestnega in občinami pretežno podeželskega značaja. Delovno
hipotezo potrdimo, saj so v povprečju cene nepremičnin v občinah pretežno mestnega
značaja višje in statistično značilne. Naredili smo primerjave cen nepremičnin med
podskupinami. Ugotovili smo, da so cene nepremičnin v povprečju višje v vseh
segmentih v Osrednjeslovenski statistični regiji. Tretja delovna hipoteza je, da obstaja
povezanost med cenami nepremičnin in vrednostjo na podlagi večkriterijskega
vrednotenja. Delovno hipotezo potrdimo, saj je vrednost Spearmanovega koeficienta
korelacije 0,38; gre torej za nizko pozitivno povezanost. Nizko pozitivno povezanost pa
smo ugotovili tudi pri večini podskupin.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali izbrani dejavniki vplivajo na cene nepremičnin,
in kateri so ti dejavniki. Z uporabo multiplega regresijskega modela smo izračunali
delež pojasnjene variabilnosti cen v štirih podskupinah. Ugotovili smo, da pri
podskupini Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja
neodvisne spremenljivke pojasnijo 26,1% variabilnosti cen nepremičnin. Pri podskupini
Podravska statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja neodvisne
spremenljivke pojasnijo 16,3 %. Pri podskupini Osrednjeslovenska statistična regija –
občine pretežno podeželskega značaja neodvisne spremenljivke pojasnijo 8,0 %. Pri
podskupini Podravska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja neodvisne
spremenljivke pojasnijo 0,8 %. Ugotovili smo, da pri podskupinah ne gre za
zanemarljiv delež pojasnjene variabilnosti cen. Na podlagi rezultatov vrednotenja pa
lahko sklepamo, da so izbrani dejavniki značilni v »mestnih in podeželskih občinah«.
Relativna odstopnja vrednosti nepremičnin od cen smo izračunali za podskupine
Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno mestnega značaja,
Osrednjeslovenska statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja in
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Podravska statistična regija – občine pretežno podeželskega značaja. Ugotovili smo, da
pri več kot polovici vseh občin napaka napovedi ne presega ± 20 %.
Med kritike raziskave spada slaba delitev območje proučevanja. Z bolj podrobno
delitvijo bi predvidoma prišli do boljših rezultatov. Z izločitvijo ostalih statističnih regij
smo posledično izločili dejavnike, ki bi lahko delovali »čezmejno«, npr. trgovski center
v Pomurski statistični regiji lahko vpliva tudi na vrednosti nepremičnin v Podravski
statistični regiji. Pri večkriterijskem vrednotenju ni bila upoštevana gostota in velikost
dejavnikov, npr. večji nakupovalni center ima večji vpliv (širše zaledje) kot majhna
trgovina, torej bi se moralo vrednotiti drugače. Kot pomanjkljivost raziskave lahko
navedemo neupoštevanje geografske razporeditve socialne sestave prebivalstva. Med
glavne pomanjkljivosti raziskave pa spada premajhen razpon vrednosti dejavnikov.
Rezultati statističnih analiz v diplomskem delu kažejo, da je uporabljen model
večkriterijskega vrednotenja nepremičnin primeren za posamično in množično
vrednotenje. Glede na načine vrednotenja, pa je najbolj primeren za način primerljivih
prodaj, kateremu pripada metoda neposredne primerjave prodaj.
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SUMMARY

This graduation work is a contribution to the multi-criterial evaluation of real estate on
selected cases, with the emphasis on accessibility and remoteness of locations. We have
examined the studies of accessibility, which were of key importance in determining the
factors. We have put the location of the real estate and the examination of the influence
of environmental factors on the value of real estate in the forefront. The area of the
examination was the Central-Slovenian statistical region and the Drava statistical region
together with the municipalities of a predominately urban and a predominately rural
characteristic. With this division we have emphasized the characteristics of the
municipalities and at the same time exposed the characteristics of the factors.
Many disciplines deal with the evaluation of the real estate. The differences are visible
especially in the determination of the factors. On the basis of the discussed studies we
take over some factors of the influence on the value of real estate: selling surface, height
of the floor, numbers of bathrooms, living surface, possibility of a garage, basement
storage room, age, availability of real estate, location, etc.
In the introduction of this graduation work, we determined working hypothesis. The
first working hypothesis is that there is an important difference in the prices of real
estate in Central-Slovenian and Drava statistical regions. The hypothesis has been
confirmed, since there is an important difference between the prices of real estate: we
can conclude from the sample on population and reject the zero hypothesis. The second
working hypothesis is that there exists an important difference in prices of real estate
between municipalities of a predominately urban and municipalities of a predominately
rural character. We can also confirm this working hypothesis, since the prices of real
estate in the municipalities with a predominately urban character are on average higher
and statistically characteristic. We have also conducted a comparison between separate
subgroups. We establish that prices of real estate are on average higher in all segments
of the Central-Slovenian statistical region. The third working hypothesis is that there
exists a connection between the prices of real estate and the value of the multi-criterial
evaluation. The working hypothesis is confirmed as the value of the Spearman's
coefficient of correlation is 0,38; we are talking about a low positive correlation. The
correlation between the price and the value has also been established on separate
subgroups. We have established that in most subgroups we have a low positive
correlation.
The goal of the graduation work is to establish whether the chosen factors influence the
prices of real estate and which these factors are. With the help of the multiple regression
models we calculated the share of the explained variability of prices in four subgroups.
We have established that in the case of subgroup Central-Slovenian statistical regionmunicipalities of predominantly urban character the independent variables explain
26,1% of the variability of prices of real estate. In the subgroup Drava statistical region
-municipalities of predominantly rural character, the independent variables explain 16,
3%. In the subgroup Central-Slovenian statistical region- municipalities of
predominantly rural character the independent variables explain 8, 0%. In the case of
Drava statistical region – municipalities of predominantly urban character the
independent variables explain 0, 8%. We have thus established that we are not talking
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about a negligible share of the explained variability of prices. On the basis of the results
of the evaluation we can conclude that the chosen factors are characteristic in »urban
and rural municipalities«.
We have calculated the relative deviations of the value of real estate from their prices
for subgroups Central-Slovenian statistical region- municipalities of predominantly
urban character, Central-Slovenian statistical region – municipalities of predominantly
rural character and Drava statistical region- municipalities of a predominately rural
character. We have established that in more than half of all the municipalities the error
of prediction is no higher than ±20 %.
The research can be criticized for a too badly devised division of the area of the
investigation. With a better division we would presumably get to better results. With the
expulsion of other statistical regions we consequently expelled the factors that could
work »trans-border«, i.e. a shopping center in the Mura statistical region can influence
the value of real estate in the Drava statistical region. In multi-criterial evaluation the
density and size of the factors was not taken into account, i.e. a bigger shopping center
has a bigger influence (wider hinterland) than a small shop and thus the evaluation
should have been done differently. Another shortcoming of the research was also that
the geographical arrangement of the social composition of the population was not taken
into account. The main shortcoming of the research was that the determination of a
range of vales of factors that was too small.
The results of the statistical analysis in this graduation work show that the model of
multi-criterial assessment of real estate that has been used in this work is useful for
individual as well as mass assessment. We believe that the model is especially suitable
for the way of comparative sales to which the method of direct comparative sales
belongs.
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11 PRILOGE
Priloga 1: Spearmanov koeficient korelacije povezanosti med ceno nepremičnine in
vrednostjo večkriterijskega vrednotenja.
Cena

PODSKUPINA
Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta
Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta

1,00
,485**
,485**
0,04
,160**
,082**
,405**
-,070**
-,058**
-0,03
.
,096*
1,00
,476**
,465**
-0,01
,260**
,226**
,353**
,093**
0,04
-0,04
.
0,12

Osrednjeslovenska st. regija - občine pretežno
mestnega značaja

Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta

1,00
,427(**)
,427(**)
,479(**)
,205(**)
,137(**)
,485(**)
,168(**)
-,056(**)
,237(**)
.
.

Osrednjeslovenska st. regija - občine pretežno
podeželskega značaja

Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove

1,00
,156(**)
,156(**)
.
,303(**)

Spearman.
koef.

Osrednjeslovenska st.regija

Spearman.
koef.

Podravska st.regija

Spearman.
koef.

Spearman.
koef.

Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta
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0,07
0,03
-0,08
0.02
.
.
0,03
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Spearman.
koef.

Podravska st. regija - občine pretežno mestnega
značaja

Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta

Spearman.
koef.

Podravskav st. regija - občine pretežno
podeželskega značaja

Cena

Spearman.
koef.

Osrednjeslovenska st. regija – občine pretežno
mestnega značaja – hiše

Spearman.
koef.

Osrednjeslovenska st. regija – občine pretežno
mestnega značaja – stanovanja

Spearman.
koef.

Podravska st. regija – občine pretežno mestnega
značaja – hiše

1,00

Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta
Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)

,441**
,441**
.
,286**
,341**
,467**
-0,04
.
.
.
0,12
1,00
,461(**)
,461(**)

Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta

,509(**)
,100(*)
,236(**)
,522(**)
,188(**)
-0,03
,263(**)
.
.

Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta
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1,00
,354**
,358**
-0,01
,134**
,138**
,233**
,172**
,058*
-0,04
.
.

Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta

1,00
,390(**)
,390(**)
,482(**)
,150(**)
,052(*)
,490(**)
,142(**)
-,071(**)
,221(**)
.
.
1,00
,306**
,273**
-0,06
0,08
0,02
0,06
0,07
0,00
0,09
.
.
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Spearman.
koef.

Podravska st. regija – občine pretežno mestnega
značaja – stanovanja

Spearman.
koef.

Osrednjeslovenska st. regija – občine pretežno
podeželskega značaja – hiše

Spearman.
koef.

Osrednjeslovenska st. regija – občine pretežno
podeželskega značaja – stanovanja

Spearman.
koef.

Podravska st. regija – občine pretežno
podeželskega značaja – hiše

Spearman.
koef.

Podravska st. regija – občine pretežno
podeželskega značaja – stanovanja
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Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta
Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča

1,00
,236**
,249**
-0,01
0,05
,141**
,253**
,116**
0,00
-0,04
.
.
1,00
,258(**)
,258(**)
0,01
,219(**)
-0,02
,201(*)
0,14
.

Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta
Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta

.
.
,222(**)
1,00
0,07
0,07
.
0,08
.
-,152(*)
-0,06
.
.
.
-0,03

Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)

1,00
,408**
,408**

Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta

.
,215**
,347**
,524**
-0,06
.
.
.
,184*

Cena
Vrednost
Vrednost (brez kanalizacije)
Mestni potniški promet
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Odlagališča
Javne zelene površine
Kanalizacija
Avtocesta

1,00
,419**
,419**
.
,296**
0,16
,285**
.
.
.
.
-0,16
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Priloga 2: Regresijski model podskupine Osrednjeslovenska statistična regija – občine
pretežno mestnega značaja.

Model
1

Neuporabljene
spremenljivke

Uporabljene spremenljivke
Odlagališča odpadkov,
Trgovine, Javne zelene
površine, Bolnišnice,
Zdravstveni domovi,
Izobraževalne ustanove, Mestni
potniški prometa

Metoda
. Enter

a. Vse uporabljene spremenljivke.
b. Odvisna spremenljivka: Cena

Model

R

1

R
,513

Determ.
koef.

2

a

,263

St. napaka
ocene

,261

591,591

a. Neodvisne spremenljivke: (Konstanta), Odlagališča odpadkov, Trgovine, Javne zelene površine, Bolnišnice, Zdravstveni
domovi, Izobraževalne ustanove, Mestni potniški promet
b

ANOVA
Seštevek
kvadratov

Model
1

Regresija

Kvadrat aritm.
sredine

df

301162242,361

7

37645280,295
349979,818

Razlika

842751402,855

2408

Skupaj

1143913645,216

2416

F
107,564

Sig.
,000

a

a.
Neodvi
b. Odvisna spremenljivka: Cena
a

Koeficienti

Nestand. koeficienti
Model
1

B
(Konstanta)

St. napaka

Stand.
koeficienti

t

Sig.

Beta

1903,649

355,784

Mestni potniški prometa

75,528

70,724

,048

1,068

,286

Izobraževalne ustanove

221,021

55,450

,081

3,986

,000

Trgovine

459,395

129,941

,067

3,535

,284

Bolnišnice

798,119

98,229

,293

8,125

,000
,000

Zdravstveni domovi

5,351

,000

139,954

39,719

,080

3,524

Odlagališča odpadkov

-1223,304

340,912

-,065

-3,588

,000

Javne zelene površine

86,849

34,741

,048

2,500

,012

b. Odvisna spremenljivka: Cena
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Priloga 3: Regresijski model podskupine Osrednjeslovenska statistična regija – občine
pretežno podeželskega značaja.

Model
1

Uporabljene spremenljivke
Avtocesta, Trgovine,
Izobraževalne ustanove,
Bolnišnice, Zdravstveni
domovi a

Neuporabljene
spremenljivke

Metoda
. Enter

a. Vse uporabljene spremenljivke.
b. Odvisna spremenljivka: Cena

Model
1

R2

R
,311 a

,097

Determ.
koef.
,080

St. napaka
ocene
531,014

a. Neodvisne spremenljivke: (Konstanta), Avtocesta, Trgovine, Izobraževalne ustanove, Bolnišnice, Zdravstveni domovi

Model
1

Regresija

ANOVAb
Seštevek
kvadratov
9775241,764

5

Kvadrat aritm.
sredine
1629206,961
281976,354

df

Razlika

91078362,224

323

Skupaj

100853603,988

329

F
4,778

Sig.
,000a

a. Neodvisne spremenljivke: (Konstanta), Avtocesta, Trgovine, Izobraževalne ustanove, Bolnišnice, Zdravstveni domovi
b. Odvisna spremenljivka: Cena
a

Koeficienti

Nestand. koeficienti
Model
1

(Konstanta)
Izobraževalne ustanove
Trgovine
Bolnišnice
Zdravstveni domovi
Avtocesta

B
St. napaka
1627,093
432,115

Stand.
koeficienti
Beta

t
3,765

Sig.
,000
,000

426,195

111,488

,238

3,823

-569,346

443,359

-,074

-1,284

,200

197,747

181,024

,084

1,092

,275

-312,841

126,538

-,223

-2,472

,014

215,509

114,512

,155

1,882

,061

b. Odvisna spremenljivka: Cena
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Priloga 4: Regresijski model podskupine Podravska statistična regija – občine pretežno
mestnega značaja.

Model
1

Neuporabljene
spremenljivke

Uporabljene spremenljivke
Javne zelene površine, Trgovine,
Zdravstveni domovi, Izobraževalne
ustanove

Metoda
. Enter

a. Vse uporabljene spremenljivke.
b. Odvisna spremenljivka: Cena

Model
1

R2

R
,113a

,013

Determ.
koef.
,008

St. napaka
ocene
307,410

a. Neodvisne spremenljivke: (Konstanta), Javne zelene površine, Trgovine, Zdravstveni domovi, Izobraževalne ustanove
ANOVAb
Model
1

Regresija
Razlika
Skupaj

Seštevek
kvadratov
1025937,446

df
4

79853321,755
80879259,201

845
849

Kvadrat aritm.
sredine
256484,361

F
2,714

Sig.
,029

a

94500,972

a. Neodvisne spremenljivke: (Konstanta), Javne zelene površine, Trgovine, Zdravstveni domovi, Izobraževalne ustanove
b. Odvisna spremenljivka: Cena
Koeficientia
Nestand. koeficienti
Model
1

(Konstanta)
Izobraževalne ustanove

B
St. napaka
887,412
250,214

Stand.
koeficienti
Beta

t
3,547

Sig.
,000
,006

263,134

95,671

,103

2,750

Trgovine

-8,981

238,133

-,001

-,038

,970

Zdravstveni domovi

55,432

121,051

,017

,458

,647

-17,943

42,676

-,015

-,420

,674

Javne zelene površine
b. Odvisna spremenljivka: Cena
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Priloga 5: Regresijski model podskupine Podravska statistična regija – občine pretežno
podeželskega značaja.
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Priloga 6: Histogram porazdelitve cen nepremičnin – skupaj.
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