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Abstract
The diploma thesis deals with the analyses of land prices at different development stages in
the Zasavska statistical region. The basic concepts of the real estate market are present, as
well as factors which affect value of the real estate. Based on collected data of advertised
and selling land prices, a statistical analysis was made for land prices at different
development stages, as well as a comparison between advertised and selling land prices
across the Zasavska statistical region and all three local communities (Hrastnik, Trbovlje and
Zagorje ob Savi). Due to lack of data on land prices, the market value of land at various
development stages was assessed using the land development method. The results of the
analysis have not shown a hierarchical increase of land prices at different development
stages in the Zasavska statistical region due to lack of data.
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UVOD

Stvarnopravni zakonik opredeljuje pojem nepremičnine kot prostorsko odmerjen del
zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami, torej z vsem kar je z njim trdno in trajno
spojeno. Vse druge stvari pojmuje kot premičnine (SPZ, 2004: 18. člen).
Pri opredeljevanju pomena in vloge zemljišča kot nepremičnine je treba upoštevati nekatere
njegove temeljne značilnosti (Klemenčič, 1997):
- zemljišče je konstanta, ki prihaja v družbenem razvoju vse bolj do izraza;
- zemljišče je imobilna dobrina, torej je neprestavljiva in je osnova vsake prostorske
strukture;
- zemljišča ni mogoče reproducirati; mogoče pa ga je v omejeni meri le spreminjati,
izboljševati oziroma, žal, tudi poslabšati.
Ponudba zemljišč je zaradi tega tudi fizično omejena. Glede na značilnosti zemljišč se po
posameznih trgih razlikujejo tudi cene le-teh.
Na slovenskem nepremičninskem trgu se trgovanje močno razlikuje glede na območje, v
katerem je nepremičnina. Povpraševanje po nepremičninah je razumljivo največje v urbanih
središčih, čemur je primerna tudi cena nepremičnine v teh območjih (SLONEP, 2015).
V diplomski nalogi sem analizirala cene zemljišč na podlagi vseh realiziranih prodaj z
zemljišči v Zasavski statistični regiji v obdobju med 1.1.2012 in 20.1.2015, pridobljenih iz
Evidence trga nepremičnin (GURS), ter cene oglaševanih zemljišč, zbranih s spletnih strani
Nepremicnine.net ter Bolha.com na dan 26.1.2015.
V diplomski nalogi sem hotela odgovoriti na dve glavni vprašanji:
- Kolikšna je povprečna cena zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Zasavski
statistični regiji oziroma posamezni lokalni skupnosti v Zasavski statistični regiji?
- Koliko se spremeni vrednost zemljišča pri prehodu iz ene razvojne stopnje na drugo?
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NAMEN DIPLOMSKE NALOGE, OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV,
OBRAVNAVANO OBMOČJE, ČAS OBRAVNAVE IN VALUTA, VIRI PODATKOV IN
METODA DELA

2.1 Namen diplomske naloge
Namen diplomske naloge je:
-

-

zbrati podatke o oglaševanih in prodajnih cenah zemljišč v obravnavanem obdobju na
območju lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji;
analizirati cene zemljišč na območju lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji;
primerjati oglaševana in prodana zemljišča na različnih razvojnih stopnjah na
območju lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji;
primerjati rezultate analize oglaševanih in prodajnih cen zemljišč na različnih
razvojnih stopnjah na območju lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji, z
rezultati analize trga nepremičnin SLONEP in GURS;
oceniti tržne vrednosti zemljišč na različnih razvojnih stopnjah na podlagi metode
razvoja zemljišč na območju lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji.

2.2 Opredelitev osnovnih pojmov
Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami.
Vse druge stvari so premičnine. Vse, kar je po namenu trajno spojeno ali je trajno na
nepremičnini, nad ali pod njo, je sestavina nepremičnine, razen če zakon določa drugače
(Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS št. 87/2002).
Tržna vrednost nepremičnine je ocenjeni znesek, za katerega naj bi voljan kupec in voljan
prodajalec zamenjala sredstvo ali obveznost na datum ocenjevanja vrednosti v poslu med
nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, pri čemer sta stranki
delovali seznanjeno, preudarno in brez prisile (Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti,
2013)
Cena nepremičnine predstavlja količino denarja ali ekvivalenta, ki je bil v preteklosti
potrošen za nakup podobne nepremičnine (Šubic Kovač, 1997).
Kmetijsko zemljišče je zemljišče, ki je primerno za kmetijsko pridelavo, razen stavbnih in
vodnih zemljišč ter za druge namene določenih zemljišč. Med kmetijska zemljišča spadajo
tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki niso določena za gozd na podlagi zakona o gozdovih
(Zakon o kmetijskih zemljiščih, Uradni list RS št. 59/1996).
Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na
katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom
namenjena za graditev objektov (Zakon o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS št.
33/2007).
Nezazidano stavbno zemljišče so tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso
namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva,
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socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave (Zakon o
graditvi objektov, Uradni list RS št. 110/2002).
Zazidano stavbno zemljišče so tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi
stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture
in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z
gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene
določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri
stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5. Preostali del površine takšne
zemljiške parcele se šteje za nezazidano stavbno zemljišče (Zakon o graditvi objektov,
Uradni list RS št. 110/2002).
Opremljanje zemljišč je zagotavljanje pogojev za graditev javne infrastrukture in
priključevanja nanjo, s čimer se omogoča uporabnost zemljišč za namene, določene s
prostorskim aktom (Zakon o urejanju prostora, Uradni list RS št. 110/2002).
Komunalno opremljeno zemljišče: zemljišče je komunalno opremljeno, če je v tej enoti
urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge
gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali če je v
prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge
gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru
občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto (ZPNačrt, 72 člen).
Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je
nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali
rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo
prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne
pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati (Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS št.
110/2002).

2.3 Opis obravnavanega območja
Zasavska statistična regija je po površini in po številu prebivalcev najmanjša slovenska
statistična regija. Sredi leta 2012 je na 485 km2 prebivalo 57.711 prebivalcev, kar pomeni, da
je ta regija poleg osrednjeslovenske naša najgosteje poseljena regija (119 preb./km2).
Regija ima 3 lokalne skupnosti: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Naravnogeografske danosti ustvarjajo razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v
industrijo; več kot tretjino bruto dodane vrednosti še vedno ustvarijo predelovalne dejavnosti,
rudarstvo in druga industrija.
Zasavska regija je v letu 2012 izstopala po najizrazitejšem upadu števila prebivalcev (letna
stopnja rasti prebivalstva je znašala –9,7‰). Upad je bil predvsem posledica odseljevanja v
druge statistične regije; selitveni prirast med regijami je bil namreč prav v tej regiji v največji
meri negativen (–9,5 na 1000 prebivalcev).
Regija je izstopala tudi po povprečni starosti mater ob rojstvu otrok: ženske te regije, ki so v
letu 2012 rodile prvič, so bile stare povprečno 27,7 leta ali povprečno dve leti mlajše od
mater ob rojstvu prvega otroka v osrednjeslovenski regiji.
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Število brezposelnih oseb se je v letu 2012 še povečalo; stopnja registrirane brezposelnosti
je bila ena najvišjih, 14,7-odstotna ali za 6 odstotnih točk višja kot v regiji z najnižjo
(gorenjski) in za približno 3 odstotne točke nižja kot v regiji z najvišjo stopnjo registrirane
brezposelnosti (pomurski).
Po indeksu delovne migracije je ta regija naša najbolj „bivalna‟ regija; v letu 2012 je namreč
imelo delovno mesto na območju svoje regije 60 % Zasavcev, preostalih 40 % pa jih je
odhajalo na delo v druge regije (Statistični letopis Republike Slovenije, Slovenske regije v
številkah, 2014).

Slika 1: Lega Zasavske statistične regije v Republiki Sloveniji (vir podatkov: GURS, SURS)
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Slika 2: Lega lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji (vir podatkov: GURS, SURS)

Preglednica 1: Primerjava osnovnih statističnih podatkov med Slovenijo in obravnavanim
območjem

PODATKI
Število prebivalcev (na dan 1.1.2015)

SLOVENIJA

ZASAVSKA
STATISTIČNA
REGIJA

2.056.262

57.711

20.273 km2

485 km2

101,8
preb./km2

119 preb./km2

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev (2015)

1,1

-2,1

Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev (2015)

0,2

-9,5

Povprečna mesečna bruto plača na
zaposleno osebo v prvem četrtletju 2015

1.537,07 EUR

Površina
Gostota prebivalcev (na dan 1.1.2015)

1.364,71 EUR
se nadaljuje…
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…nadaljevanje Preglednice 1
Povprečna mesečna neto plača na
zaposleno osebo v prvem četrtletju 2015
Stopnja registrirane
prvem četrtletju 2015

brezposelnosti

Število kmetijskih gospodarstev (2010)

1.001,75 EUR

905,16 EUR

13,0

15,7

74.646

1.075

v

2.4 Čas obravnave in valuta
Oglaševane cene zemljišč so bile zbrane na dan 26.1.2015. Prodane cene zemljišč so bile
zbrane za zemljišča, ki so bila prodana na prostem trgu v obdobju 1.1.2012 do 20.1.2015.
Vse cene so bile podane v evrih (EUR).

2.5 Viri podatkov
Podatki o oglaševanih zemljiščih na različnih razvojnih stopnjah so bili zbrani s spletnih strani
Nepremicnine.net ter Bolha.com, podatki o prodanih zemljiščih pa so bili zbrani iz Evidence
trga nepremičnin (GURS).
Podatke za izračun komunalnega prispevka sem pridobila iz Odloka o komunalnem
prispevku v občini Hrastnik in na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 26/19.10.2007), iz Odloka o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št.1/2013) ter iz Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč območja OPPN OŠ NOVA za občino Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.
27/24.9.2013).

2.6 Metoda dela
V prvem delu diplomske naloge sem zbrala podatke o oglaševanih cenah zemljišč v
Zasavski statistični regiji, ki so se nahajali na spletnih straneh Nepremicnine.net ter
Bolha.com. Podatke sem za namen statistične analize zbrala v Excelovi preglednici. Za
vsako oglaševano zemljišče sem si izpisala podatke o lokaciji, nepremičninski družbi oz.
fizični osebi, ki oglašuje zemljišče, površini zemljišča (v m2) ter oglaševani ceni (v EUR).
Podatke sem pregledala in izločila tiste, ki niso bili primerni za nadaljnje analize (podvojeni
oglasi, oglasi brez cene, ipd.).
Iz podatkov o ceni in površini zemljišča sem izračunala oglaševano ceno na enoto površine
(EUR/m2), potem sem ponovno pregledala podatke in izločila tiste, kjer je bila cena zemljišča
na enoto površine zelo visoka (zgornja meja cene zemljišča na enoto površine pri KZ je 8
EUR/m2, pri NSZ pa 250 EUR/m2). Nato sem zemljišča razdelila v štiri razvojne stopnje:
-

kmetijsko zemljišče (v nadaljevanju: KZ),
nezazidano stavbno zemljišče (v nadaljevanju: NSZ),
nezazidano stavbno zemljišče s plačanim komunalnim prispevkom (v nadaljevanju:
NSZKP),
nezazidano stavbno zemljišče z veljavnim gradbenim dovoljenjem (v nadaljevanju:
NSZGD).

Perčič, N. 2015. Cene zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Zasavski statistični regiji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo.

7

Po kategorizaciji zemljišč sem pri vsaki razvojni stopnji upoštevala kriterije, ki smo jih določili
pred iskanjem podatkov, in sicer:
-

analizirala sem le oglaševana kmetijska zemljišča s površino med 100 m2 - 100.000
m2 ter
nezazidana stavbna zemljišča s površino med 200 m2 - 8.000 m2.

Zgornja kriterija sem upoštevala zato, da podatki nebi bili preveč razpršeni. Za lažjo
primerjavo rezultatov sem za prečiščene podatke o oglaševanih zemljiščih izračunala opisne
statistike: aritmetično sredino, mediano, standardno deviacijo, najmanjšo in največjo
vrednost ter koeficient variacije.
Aritmetična sredina (povprečje):
Aritmetično sredino (M) dobimo, če delimo vsoto vrednosti vseh enot v populaciji z obsegom
populacije (N).

Mediana:
Je mera srednje vrednosti, pod katero leži 50% populacije.
Standardna deviacija:
Standardna deviacija ali standardni odklon je mera variacije okoli srednje vrednosti.

Minimum:
Najmanjša vrednost v vzorcu.
Maksimum:
Največja vrednost v vzorcu.
Koeficient variacije (KV):
Je relativna mera variacije in ga izračunamo na podlagi standardnega odklona. Čim večji je
koeficient variacije, tem večja je variabilnost pojava.

Poleg podatkov o oglaševanih cenah zemljišč sem zbrala tudi podatke o prodajnih cenah
zemljišč, torej o transakcijah z zemljišči, ki so bile izvedene v obdobju med 1.1.2012 in
2.1.2015. Podatki o prodanih zemljiščih so bili zbrani iz Evidence trga nepremičnin (GURS).
Upoštevala sem samo tiste transakcije z zemljišči, ki so bile izvedene kot prodaja na prostem
trgu. Tudi te podatke sem prečistila, tako da ustrezajo začetnim kriterijem. V analizo sem
vzela le tista zemljišča, ki so bila prodana v celoti (prodani delež zemljišča 1/1). Zbrisala sem
posle, pri katerih ni bilo na voljo vseh podatkov (npr. manjkajoča površina zemljišča) ter
posle, ki so bili podvojeni. Iz podatkov o prodajni ceni in površini zemljišča sem izračunala
prodajno ceno na enoto površine (EUR/m2). Podatke sem kategorizirala po ustreznih
razvojnih stopnjah ter izračunala opisne statistike.
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V naslednji fazi sem oglaševane in prodajne cene zemljišč po posameznih razvojnih stopnjah
razdelila po posameznih lokalnih skupnostih v Zasavski statistični regiji (Hrastnik, Trbovlje in
Zagorje ob Savi). Za vsako lokalno skupnost sem za posamezno razvojno stopnjo zemljišča
izračunala opisne statistike, če je bilo na voljo vsaj 5 prodanih zemljišč.
Sledil je prikaz in analiza rezultatov oglaševanih in prodajnih cen zemljišč po različnih
razvojnih stopnjah in primerjava rezultatov analize.
Na koncu je sledila primerjava rezultatov analize oglaševanih in prodajnih cen zemljišč na
različnih razvojnih stopnjah na območju lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji, z
analizo trga nepremičnin SLONEP in GURS. Zaradi pomanjkanja podatkov o
oglaševanih/prodanih zemljiščih na nekaterih razvojnih stopnjah je bila izvedena ocena tržne
vrednosti zemljišč na podlagi metode razvoja zemljišč na različnih razvojnih stopnjah na
območju lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji.
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RAZVOJNE STOPNJE ZEMLJIŠČ (NEMČIJA, SLOVENIJA) TER FAKTORJI, KI
VPLIVAJO NA VREDNOST NEPREMIČNINE
3.1 Razvojna stopnja zemljišč v Zvezni Republiki Nemčiji

Uporabnost stavbnega zemljišča in njegova cena je odvisna tudi od njegove razvojne
stopnje. Na število razvojnih stopenj vpliva tudi zakonodaja s področja planiranja in gradnje
(Šubic Kovač, 1997).
Sistem ocenjevanja vrednosti nepremičnin se je najprej razvil v Nemčiji, kjer je razvoj
zemljišča od kmetijskega do stavbnega opredeljen z razvojno stopnjo. Cena zemljišč se
nezvezno povečuje z vsako razvojno stopnjo.
Razvojne stopnje:
1. kmetijsko zemljišče, ki je namenjeno kmetijstvu;
2. zemljišče, za katerega so znane namere načrtovanja gradnje;
3. zemljišče, za katerega je izdelan načrt namenske rabe površin;
4. zemljišče, za katerega je sprejet zazidalni načrt;
5. zemljišče, ki je pripravljeno za urejanje;
6. zemljišče, ki se ureja po zazidalnem načrtu in
7. zemljišče, ki je urejeno in je zanj plačan prispevek za urejanje (Klemenčič,1997)

Slika 3: Stopničasto razčlenjevanje cen zemljišč v ZRN (Klemenčič, 1997)

Zemljišča v razvoju od druge do četrte stopnje predstavljajo stavbno zemljišče v nastajanju
(nem. Bauerwartungsland). Zemljišče četrte in pete stopnje je surovo stavbno zemljišče
pripravljeno za urejanje (nem. Rohbauland). Zemljišče šeste stopnje je stavbno zemljišče, za
katerega
je
treba
plačati
prispevek
za
ureditev
zemljišča
(nem.
erschliessungsbeitragspflichiges Bauland). S sedmo stopnjo postane stavbno zemljišče
povsem pripravljeno za graditev (nem. baureifes Land) (Klemenčič, 1997).
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3.2 Razvojne stopnje zemljišč v Republiki Sloveniji
V Republiki Sloveniji vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) Evidenco trga
nepremičnin, kjer so opredeljene razvojne stopnje:
- kmetijsko zemljišče;
- kmetijsko zemljišče – trajni nasad;
- gozdno zemljišče;
- zemljišče za gradnjo;
- zemljišče za gradnjo s plačanim komunalnim prispevkom;
- zemljišče za gradnjo z gradbenim dovoljenjem;
- parkirišče in
- druga zemljišča.
V diplomski nalogi sem se osredotočila le na naslednje razvojne stopnje in jih poimenovala
takole:
- kmetijsko zemljišče (KZ),
- nezazidano stavbno zemljišče (NSZ),
- nezazidano stavbno zemljišče s plačanim komunalnim prispevkom (NSZKP),
- nezazidano stavbno zemljišče z gradbenim dovoljenjem (NSZGD).

3.3 Faktorji, ki v splošnem vplivajo na vrednost nepremičnine
Na oblikovanje cen nepremičnin na trgu vplivajo temeljni štirje faktorji, ki vplivajo tudi na
oblikovanje cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah (Šubic Kovač, 2011):
Družbeni trendi (demografske značilnosti):
− število prebivalcev,
− velikost gospodinjstev,
− naravno in mehanično gibanje prebivalstva,
− življenjski slog,
− mentaliteta,
− življenjski standard in podobno.
Gospodarske okoliščine:
− zaposlenost,
− plače,
− gospodarska podlaga regije in lokalne skupnosti,
− raven cen,
− stroški in možnost pridobitve posojila,
− zaloga razpoložljivih nepremičnin,
− načrtovana gradnja v fazi projektiranja in gradnje,
− raven najemnin in cen nepremičnin,
− stroški gradnje.
Državni nadzor in regulacija ter značilnosti na področju:
− javnega sektorja, prostorskega načrtovanja,
− standardov v gradbeništvu,
− varovanja zdravja,
− državne in lokalne fiskalne politike,
− specifičnih pravnih predpisov glede najema nepremičnin,
− odvzema ali omejitve lastninske pravice,
− predpisov glede varovanja okolja,
− posojilništva in investiranja.
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Pogoji okolja:
− klimatske značilnosti in podnebne značilnosti,
− topografija in prst,
− vsebnost strupenih snovi,
− naravne omejitve za prihodnji razvoj,
− gospodarska javna infrastruktura,
− značilnost in zaželenost neposredne okolice ocenjevane nepremičnine.
Upoštevajoč navedena dejstva, v nadaljevanju prikazujemo analizo in rezultate analize cen
zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Zasavski statistični regiji.
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ANALIZA OGLAŠEVANIH IN PRODANIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU ZASAVSKE
STATISTIČNE REGIJE

Oglaševane cene so tiste, ki jih prodajalci določijo pred prodajo nepremičnine in povsod, tudi
na slovenskem trgu nepremičnin, je tako, da prodajalec postavi nekoliko višjo ceno od tiste,
za katero pričakuje, da jo bo iztržil. Kupec jo pozneje s pogajanji (lahko) zniža, tako da je
prodajna cena praviloma nižja od oglaševane (Krivec, 2008).
Za analizo cen, bi bilo najbolje uporabiti samo prodajne cene nepremičnin, ki jih zbira
Geodetska uprava Republike Slovenije v Evidenci trga nepremičnin. To so podatki o že
izvedenih prodajah v določenem obdobju (za mojo diplomsko nalogo sem izvozila podatke o
prodanih zemljiščih za obdobje med 1.1.2012 in 20.1.2015).
Evidenca trga nepremičnin (v nadaljevanju: ETN) je večnamenska, javna zbirka podatkov o
sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. Osnovni namen ETNja je sistematično spremljanje doseženih tržnih cen in najemnin nepremičnin, zaradi
ocenjevanja tržnih vrednosti nepremičnin in zagotavljanja preglednosti slovenskega
nepremičninskega trga.
Evidenca trga nepremičnin je bila predpisana z Zakonom o množičnem vrednotenju
nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/2006) in Pravilnikom o vodenju in vzdrževanju evidence
trga nepremičnin ter načinu in rokih pošiljanja podatkov (Uradni list RS, št. 134/2006).
Geodetska uprava RS jo vodi od leta 2007, ko je bil javnosti omogočen tudi spletni vpogled v
evidentirane tržne cene nepremičnin, in je začela objavljati periodična poročila o slovenskem
nepremičninskem trgu.

4.1 Statistična analiza podatkov o oglaševanih zemljiščih na območju Zasavske
statistične regije
Podatke o oglaševanih cenah zemljišč po razvojnih stopnjah v Zasavski statistični regiji, sem
zbrala iz spletnih straneh Nepremicnine.net ter Bolha.com na dan 26.1.2015. Za KZ je bilo
relativno malo podatkov, za NSZ sem dobila največ podatkov. Za NSZ s plačanim
komunalnim prispevkom in NSZ z gradbenim dovoljenjem ni bilo dovolj podatkov, da bi jih
lahko naknadno analizirala. V analizo sem vključila podatke o površini zemljišča (v m2),
oglaševani ceni (v EUR) ter oglaševani ceni na enoto površine (EUR/m2).
Preglednica 2: Število oglaševanih zemljišč po lokalnih skupnostih Zasavske statistične
regije na dan 26.1.2015.
HRASTNIK
oglaševana KZ
oglaševana NSZ
oglaševana
NSZKP
oglaševana
NSZGD

ZAGORJE OB
SAVI

TRBOVLJE
0
3

2
5

4
18

0

0

0

0

1

0
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Slika 4: Število oglaševanih KZ po posameznih lokalnih skupnostih Zasavske statistične
regije na dan 26.1.2015

Slika 5: Število oglaševanih NSZ po posameznih lokalnih skupnostih Zasavske statistične
regije na dan 26.1.2015
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4.1.1 Oglaševana kmetijska zemljišča
Na podlagi zbranih prečiščenih podatkov sem izračunala osnovne statistike za površino
kmetijskega zemljišča (v m2), oglaševano ceno KZ (v EUR) ter oglaševano ceno KZ na
enoto površine (EUR/m2).

Preglednica 3: Osnovne statistike o oglaševani površini, ceni in ceni KZ na enoto površine na
območju Zasavske statistične regije na dan 26.1.2015
Površina
(m2)
Št. primerov
Povprečje
Mediana
Najmanjša vrednost
Največja vrednost
Standardna
deviacija
Koeficient variacije

Cena zemljišča
(EUR)

Cena na enoto
(EUR/m2)

5
22.901
6.024
175
51.598

5
17.470
9.650
350
36.000

5
1,23
0,88
0,70
2,00

26.290
1,15

17.232
0,99

0,65
0,53

V analizo je vključenih 5 primerov oglaševanih KZ. Povprečna površina znaša 22.902 m2,
povprečna cena zemljišča 17.470 EUR in povprečna cena zemljišča na enoto površine 1,23
EUR/m2. Najmanjša površina znaša 175 m2, največja 51.598 m2. Najnižja cena KZ znaša
350 EUR, najvišja 36.000 EUR. Najnižja cena na enoto površine znaša 0,70 EUR/m2,
najvišja 2 EUR/m2. Variabilnost je največja pri površini KZ. Koeficient variacije v tem primeru
zanaša 1,15, kar pomeni da so ti podatki najbolj razpršeni.

4.1.2 Oglaševana nezazidana stavbna zemljišča
Na podlagi zbranih prečiščenih podatkov sem izračunala osnovne statistike za površino NSZ
zemljišča (v m2), oglaševano ceno NSZ (v EUR), ter oglaševano ceno NSZ na enoto
površine (EUR/m2).
Preglednica 4: Osnovne statistike o oglaševani površini, ceni in ceni NSZ na enoto površine
na območju Zasavske statistične regije na dan 26.1.2015

Št. primerov
Povprečje
Mediana
Najmanjša vrednost
Največja vrednost
Standardna
deviacija
Koeficient variacije

Površina
(m2)
26
1.841
1.525
500
4.675

Cena zemljišča
(EUR)
26
52.081
36.000
15.000
234.000

1.300
0,71

49.651
0,95

Cena na enoto
(EUR/m2)
26
29,84
30,00
8,44
52,00
12,05
0,40
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V analizo je vključenih 26 primerov oglaševanih NSZ. Povprečna površina znaša 1.841 m2,
povprečna cena zemljišča 52.081 EUR in povprečna cena zemljišča na enoto površine 29,84
EUR/m2. Najmanjša površina znaša 500 m2, največja 4.675 m2. Najnižja cena NSZ znaša
15.000 EUR, najvišja 234.000 EUR. Najnižja cena na enoto površine znaša 8,44 EUR/m2,
najvišja 52 EUR/m2. Variabilnost je največja pri ceni NSZ. Koeficient variacije v tem primeru
zanaša 0,95, kar pomeni da so ti podatki najbolj razpršeni.

4.2 Statistična analiza podatkov o prodanih zemljiščih na območju Zasavske
statistične regije
Podatke o prodajnih cenah zemljišč v Zasavski statistični regiji sem zbrala iz Evidence trga
nepremičnin. Zbrala sem prodaje z zemljišči v obdobju med 1.1.2012 in 20.1.2015. Prodajne
cene predstavljajo pogodbene cene, ki so zapisane v kupoprodajni pogodbi.
Preglednica 5: Število prodaj z zemljišči po lokalnih skupnostih Zasavske statistične regije za
obdobje med 1.1.2012 in 20.1.2015
HRASTNIK
prodana KZ
prodana NSZ
prodana NSZKP
prodana NSZGD

TRBOVLJE
35
28
0
8

29
42
2
10

ZAGORJE OB
SAVI
57
51
1
10

Največ podatkov sem dobila za posle s prodanimi KZ in NSZ. Problem se je pojavil pri
prodanih NSZKP kjer podatkov sploh ni bilo in pri prodanih NSZGD, saj je bilo podatkov zelo
malo. V analizo sem vključila podatke o površini zemljišča (v m2), prodajni ceni (v EUR), ter
prodajni ceni na enoto površine (EUR/m2).
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Slika 6: Število prodaj s KZ po posameznih lokalnih skupnostih Zasavske statistične regije za
obdobje med 1.1.2012 in 20.1.2015

Slika 7: Število prodaj z NSZ po posameznih lokalnih skupnostih Zasavske statistične regije
za obdobje med 1.1.2012 in 20.1.2015
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4.2.1 Prodana kmetijska zemljišča
Na podlagi zbranih prečiščenih podatkov sem izračunala osnovne statistike za površino KZ
(v m2), prodajno ceno KZ (v EUR), ter prodajno ceno KZ na enoto površine (EUR/m2).
Preglednica 6: Osnovne statistike o prodani površini, ceni in ceni KZ na enoto površine na
območju Zasavske statistične regije za obdobje med 1.1..2012 in 20.1.2015

Št. primerov
Povprečje
Mediana
Najmanjša vrednost
Največja vrednost
Standardna
deviacija
Koeficient variacije

Površina
(m2)
82
8.807
3.361
106
94.921

Cena zemljišča
(EUR)
82
9.877
3.743
53
107.838

17.566
1,99

19.288
1,95

Cena na enoto
(EUR/m2)
82
1,71
1,00
0,17
7,50
1,66
0,97

V analizo je vključenih 82 primerov prodanih KZ. Povprečna površina znaša 8.808 m2,
povprečna prodajna cena zemljišča 9.877 EUR in povprečna prodajna cena zemljišča na
enoto površine 1,17 EUR/m2. Najmanjša površina znaša 106 m2, največja 94.921 m2.
Najnižja prodajna cena KZ znaša 53 EUR, najvišja 107.838 EUR. Najnižja cena na enoto
površine znaša 0,17 EUR/m2, najvišja 7,50 EUR/m2. Variabilnost je največja pri površini KZ.
Koeficient variacije v tem primeru zanaša 1,99, kar pomeni da so ti podatki najbolj razpršeni.

4.2.2 Prodana nezazidana stavbna zemljišča
Na podlagi zbranih prečiščenih podatkov sem izračunala osnovne statistike za površino NSZ
(v m2), prodajno ceno NSZ (v EUR), ter prodajno ceno NSZ na enoto površine (EUR/m2).

Preglednica 7: Osnovne statistike o prodani površini, ceni in ceni NSZ na enoto površine na
območju Zasavske statistične regije za obdobje med 1.1..2012 in 20.1.2015
Površina
Cena zemljišča
Cena na enoto
(m2)
(EUR)
(EUR/m2)
Št. primerov
60
60
60
Povprečje
1.890
25.261
33,35
Mediana
651,5
12.000
16,38
Najmanjša vrednost
205
319
0,76
Največja vrednost
39.305
160.000
223,43
Standardna
deviacija
5.207
34.361
49,30
Koeficient variacije
2,75
1,36
1,48
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V analizo je vključenih 60 primerov prodanih NSZ. Povprečna površina znaša 1.890,67 m2,
povprečna prodajna cena zemljišča 25.260 EUR in povprečna prodajna cena zemljišča na
enoto površine 33,35 EUR/m2. Najmanjša površina znaša 205 m2, največja 39.305 m2.
Najnižja cena NSZ znaša 319 EUR, najvišja 160.000 EUR. Najnižja prodajna cena na enoto
površine znaša 0,76 EUR/m2, najvišja 223,43 EUR/m2. Variabilnost je največja pri površini
NSZ. Koeficient variacije v tem primeru zanaša 2,75, kar pomeni da so ti podatki najbolj
razpršeni.

4.2.3 Prodana nezazidana stavbna zemljišča s pridobljenim gradbenim
dovoljenjem
Na podlagi zbranih prečiščenih podatkov sem izračunala osnovne statistike za površino
NSZGD (v m2), prodajno ceno NSZGD (v EUR), ter prodajno ceno NSZGD na enoto
površine (EUR/m2).

Preglednica 8: Osnovne statistike o prodani površini, ceni in ceni NSZGD na enoto površine
na območju Zasavske statistične regije za obdobje med 1.1..2012 in 20.1.2015

Št. primerov
Povprečje
Mediana
Najmanjša vrednost
Največja vrednost
Standardna
deviacija
Koeficient variacije

Površina
(m2)
28
3.245
443
93
70.753

Cena zemljišča
(EUR)
28
12.930
4.388
190
102.000

13.258
4,09

20.981
1,62

Cena na enoto
(EUR/m2)
28
23,20
11,65
0,58
189,32
38,98
1,68

V analizo je vključenih 28 primerov prodanih NSZGD. Povprečna površina znaša 3.245 m2,
povprečna prodajna cena zemljišča 12.930 EUR in povprečna cena zemljišča na enoto
površine 23,20 EUR/m2. Najmanjša površina znaša 93 m2, največja 70.753 m2. Najnižja
cena NSGD znaša 190 EUR, najvišja 102.000 EUR. Najnižja cena na enoto površine znaša
0,58 EUR/m2, najvišja 189,32 EUR/m2. Variabilnost je največja pri površini NSZGD.
Koeficient variacije v tem primeru zanaša 4,09, kar pomeni da so ti podatki najbolj razpršeni.

4.3 Primerjava oglaševanih in prodanih zemljišč na različnih razvojnih stopnjah
na območju Zasavske statistične regije
V tej fazi sem izvedla primerjavo cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah na primeru
oglaševanih cen in nato še na primeru prodajnih cen. Nato sem primerjala cene še med
seboj (razlika med oglaševanimi in prodajnimi cenami zemljišč). Zanimalo me je, ali cene
naraščajo z višjo razvojno stopnjo zemljišča.
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4.3.1 Primerjava osnovnih statistik oglaševanih zemljišč na različnih
razvojnih stopnjah
Primerjala sem osnovne statistike površin zemljišč, cen zemljišč ter cen na enoto površine
zemljišč na različnih razvojnih stopnjah. Za primerjavo oglaševanih cen NSZKP in NSZGD ni
bilo dovolj podatkov zato primerjava ni izvedena.

Preglednica 9: Primerjava rezultatov statistične analize oglaševanih cen zemljišč na različnih
razvojnih stopnjah na območju Zasavske statistične regije na dan 26.1.2015
oglaševana oglaševana
KZ
NSZ
Št. primerov

POVPREČJE

MEDIANA

NAJMANJŠA
VREDNOST

NAJVEČJA
VREDNOST

površina
(m2)
cena
zemljišča
(EUR)
cena
na
enoto
(EUR/m2)
površina
(m2)
cena
zemljišča
(EUR)
cena
na
enoto
(EUR/m2)
površina
(m2)
cena
zemljišča
(EUR)
cena
na
enoto
(EUR/m2)
površina
(m2)
cena
zemljišča
(EUR)
cena
na
enoto
(EUR/m2)

oglaševana
NSZKP

oglaševana
NSZGD

5

26

0

1

2.291,80

1.841,35

/

/

17.470,00

5.2081,17

/

/

1,23

29,84

/

/

6.024,00

1.525,00

/

/

9.650,00
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Povprečna cena zemljišča na enoto
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Slika 8: Povprečne oglaševane cene zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Zasavski
statistični regiji na dan 26.1.2015
Iz preglednice 9 je vidno, da sem analizirala podatke o 5 KZ in 26 NSZ. Povprečna površina
KZ je 2.292 m2, NSZ 1.841 m2. Pričakovala sem da bodo površine kmetijskih zemljišč
bistveno večje kakor površine zemljišč z višjimi razvojnimi stopnjami, saj za potrebe gradnje
ne potrebujemo tako velikih površin kot za kmetijsko pridelavo.
Povprečna cena KZ znaša 17.470 EUR, NSZ 5.2081 EUR. Povprečna cena NSZ je nižja od
KZ zato, ker imajo NSZ manjše površine kot KZ.
Povprečna cena KZ na enoto površine znaša 1,23 EUR/m2, NSZ 29,84 EUR/m2. Iz
podatkov je razvidno, da je za m2 KZ potrebno odšteti najmanj, s prehodom v višjo razvojno
stopnjo pa se cene zemljišč višajo. To višanje cen zemljišč na enoto po različnih razvojnih
stopnjah prikazuje tudi diagram iz poglavja 3 (Slika 3). Povprečna cena oglaševanega NSZ
na enoto je bila za 24 krat višja od povprečne cene KZ na enoto.
Tudi pri izračunu mediane, se ugotovitve bistveno ne razlikujejo od prej navedenih. Mediana
cene zemljišč na enoto površine se prav tako, kakor povprečne cene na enoto, z višjo
razvojno stopnjo stopničasto poviša.
4.3.2 Primerjava osnovnih statistik prodanih zemljišč na različnih
razvojnih stopnjah
Primerjala sem osnovne statistike površin zemljišč, cen zemljišč ter cen na enoto površine
zemljišč na različnih razvojnih stopnjah. Za primerjavo prodajnih cen NSZKP ni bilo dovolj
podatkov zato primerjava ni izvedena.
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Preglednica 10: Primerjava rezultatov statistične analize prodajnih cen zemljišč na različnih
razvojnih stopnjah na območju Zasavske statistične regije za obdobje med 1.1.2012 in
20.1.2015

št. Primerov

POVPREČJE

MEDIANA

NAJMANJŠA
VREDNOST

NAJVEČJA
VREDNOST

površina (m2)
cena
zemljišča
(EUR)
cena na enoto
(EUR/m2)
površina (m2)
cena
zemljišča
(EUR)
cena na enoto
(EUR/m2)
površina (m2)
cena
zemljišča
(EUR)
cena na enoto
(EUR/m2)
površina (m2)
cena
zemljišča
(EUR)
cena na enoto
(EUR/m2)

prodana
KZ
82
8.807,94

prodana
NSZ
60
1.890,67

prodana
NSZKP
3
/

prodana
NSZGD
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3.245,39

9.877,09 25.260,50

/
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/
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94.921
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/
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Slika 9: Povprečne prodajne cene zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Zasavski
statistični regiji za obdobje med 1.1.2012 in 20.1.2015
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Iz preglednice 10 je vidno, da sem analizirala podatke o 82 KZ, 60 NSZ in 28 NSZGD.
Povprečna površina KZ je 8.807,94 m2, NSZ 1.890,67 m2 in NSZGD 3.245,39 m2. Največje
površine imajo KZ.
Povprečna prodajna cena KZ znaša 9.878 EUR, NSZ 25.261 EUR in NSZGD 12.930 EUR.
Povprečna cena KZ na enoto površine znaša 1,71 EUR/m2, NSZ 33,35 EUR/m2, NSZGD
23,20 EUR/m2. Iz podatkov je razvidno, da je za m2 KZ potrebno odšteti najmanj, s
prehodom v višjo razvojno stopnjo pa naj bi se cene zemljišč višale. Po vseh pravilih morala
biti cena NSZGD višja kakor cena NSZKP. To odstopanje med obravnavanima razvojnima
stopnjama pripisujem dejstvu, da je bilo, na voljo malo število podatkov. Prav tako velja
opozoriti, da se zgornji rezultati navezujejo na analizo podatkov iz vzorca prodanih zemljišč
NSZGD v obdobju treh let.

4.3.3 Primerjava oglaševanih in prodajnih cen kmetijskih zemljišč na
enoto površine
Primerjala sem osnovne statistike oglaševanih in prodajnih cen zemljišč na enoto površine.
Cene zemljišč zbrane na podlagi vseh realiziranih prodaj z zemljišči v Zasavski statistični
regiji se nanašajo na obdobje med 1.1.2012 in 20.1.2015, pridobljenih iz Evidence trga
nepremičnin (GURS), cene oglaševanih zemljišč, zbranih s spletnih strani Nepremicnine.net
ter Bolha.com pa se nanašajo na dan 26.1.2015.

Preglednica 11: Primerjava oglaševanih in prodajnih cen KZ na enoto površine na območju
Zasavske statistične regije v obravnavanem obdobju
KZ
Št. primerov

Oglaševana KZ

Prodana KZ
5

82

povprečna cena na
enoto površine
(EUR/m2)

1,23

1,71

mediana (EUR/m2)

0,88

1,00

najmanjša vrednost
(EUR/m2)

0,70

0,17

največja vrednost
(EUR/m2)

2,00

7,50

koeficienti variacije

0,53

1,00

Iz preglednice 11 je razvidno, da je prodanih KZ, veliko več kot oglaševanih KZ. Postopek
prodaje KZ je določen na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 59/1996:
5132). Prednostni upravičenci uveljavljajo zakonito predkupno pravico po vrstnem redu, ki ga
določa zakon. To pomeni, da sme prodajalec prodati kmetijsko zemljišče osebi, ki ni
prednostni upravičenec, samo, če se ni javil noben prednostni upravičenec, pri tem pa
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prednostni upravičenec z boljšim vrstnim redom izključuje upravičenca s slabšim vrstnim
redom.
Zakon predpisuje naslednji vrstni red prednostnih upravičencev:
1. solastnik;
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
4. drug kmet;
5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija
potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.
Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec
proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način,
predpisan z zakonom, pod pogojem, da pogodbo odobri upravna enota (Zakon o kmetijskih
zemljiščih, Uradni list RS, št. 71/11 in 58/12).
Povprečna oglaševana cena KZ na enoto znaša 1,23 EUR/m2, prodajna cena 1,71 EUR/m2.
Tudi najnižja oglaševana cena 0,70 EUR/m2 je višja od najnižje prodajne cene 0,17
EUR/m2. To prepisujem dejstvu, da sem prodajne cene obravnavala za obdobje treh let,
oglaševane cene zemljišč pa le podatke, ki so bili na voljo 26.1.2015. Zato vzorca nista bila
enaka in tudi rezultati niso nujno uporabni, saj je v večini primerov (vendar ne vedno)
prodajna cena zemljišča nižja od oglaševane cene zemljišč. V regijah, kjer je povpraševanje
skromno, ponudba pa velika, se nepremičnine prodajajo dolgo časa. Dolg čas prodaje pa
poveča pripravljenost prodajalcev, da popustijo pri ceni, če se oglasi potencialni kupec.

4.3.4 Primerjava oglaševanih in prodajnih cen nezazidanih stavbnih
zemljišč na enoto površine
Primerjala sem osnovne statistike oglaševanih in prodajnih cen zemljišč na enoto površine.
Preglednica 12: Primerjava oglaševanih in prodajnih cen NSZ na enoto površine na območju
Zasavske statistične regije
NSZ
Št. primerov

Oglaševana NSZ

Prodana NSZ

26

60

povprečna cena na
enoto površine
(EUR/m2)

29,84

33,35

mediana (EUR/m2)

3,00

16,38

najmanjša vrednost
(EUR/m2)

8,44

0,76
se nadaljuje…
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V analizo je vključenih 26 oglaševanih in 60 prodanih NSZ. Povprečna oglaševana cena NSZ
na enoto znaša 29,84 EUR/m2, prodajna 33,35 EUR/m2. To prepisujem dejstvu, da sem
prodajne cene obravnavala za obdobje treh let, oglaševane cene zemljišč pa le podatke, ki
so bili na voljo 26.1.2015. Zato vzorca nista bila enaka in tudi rezultati niso nujno uporabni,
saj je v večini primerov (vendar ne vedno) prodajna cena zemljišča nižja od oglaševane cene
zemljišč. V regijah, kjer je povpraševanje skromno, ponudba pa velika, se nepremičnine
prodajajo dolgo časa. Dolg čas prodaje pa poveča pripravljenost prodajalcev, da popustijo pri
ceni, če se oglasi potencialni kupec.
4.3.5 Primerjava povprečnih cen oglaševanih in prodanih zemljišč na
različnih razvojnih stopnjah na enoto površine v Zasavski statistični
regiji

Povprečna cena zemljišča na enoto
površine (EUR/m2)

40
35
30
25
20
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5
0
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NSZ
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oglaševana
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prodajna

1,71
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Slika 10: Primerjava povprečnih cen oglaševanih in prodanih zemljišč na enoto površine na
različnih razvojnih stopnjah v Zasavski statistični regiji

Cene se pri prehodu v višjo razvojno stopnjo višajo, kar opazimo tudi na zgornjem grafikonu
(Slika 10). Cene NSZGD so nižje, ker se prodajalcu mudi s prodajo, saj običajno prodajajo
NSZGD, ko so v finančni stiski.
Prav tako, bi morale biti cene oglaševanih zemljišč rahlo višje od cen prodanih zemljišč. To
odstopanje pripisujem dejstvu, da je bilo oglaševanih zemljišč relativno malo.
Poleg tega vzorca oglaševanih in prodanih zemljišč med seboj nista primerljiva.
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5
PODROBNA ANALIZA OGLAŠEVANIH IN PRODANIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU
LOKALNIH SKUPNOSTI ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE
Statistično analizo cen zemljišč sem izvedla tudi na nivoju lokalnih skupnosti v Zasavski
statistični regiji. Vanjo sem vključila vse tri lokalne skupnosti: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob
Savi. V analizo sem vključila oglase in transakcije z zemljišči na različnih razvojnih stopnjah,
če sem na območju posamezne lokalne skupnosti imela na voljo vsaj 5 podatkov.
Zaradi pomanjkanja podatkov analize za razvojne stopnje NSZKP in NSZGD nisem izvedla.

5.1 Statistična analiza prodanih kmetijskih zemljišč na območju lokalnih
skupnosti Zasavske statistične regije
Preglednica 13: Primerjava osnovnih statistik za KZ
statistične regije za obdobje med 1.1.2012 in 20.1.2015

Prodana KZ

HRASTNIK

Št. primerov

ZAGORJE OB
SAVI

18

45

8.216

14.297

6.862

10.143

17.420

6.748

2,43

2,24

1,19

površina (m2)

2.740

1210

4.144

cena zemljišča (EUR)

4.667

2.853

3.500

1,00

5,00

0,87

112

106

344

400

53

350

0,45

0,45

0,17

56.609

94.921

73.530

192.716

80.000

107.838

7,50

5,58

4,43

POVPREČJE cena zemljišča (EUR)
cena na enoto (EUR/m2)

cena na enoto (EUR/m2)
površina (m2)
NAJMANJŠA
VREDNOST cena zemljišča (EUR)
cena na enoto (EUR/m2)
NAJVEČJA
VREDNOST

TRBOVLJE

19
površina (m2)

MEDIANA

po lokalnih skupnostih Zasavske

površina (m2)
cena zemljišča (EUR)
cena na enoto (EUR/m2)

Povprečna cena prodanih KZ na enoto
(EUR/m2)
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Slika 11: Povprečne cene prodanih KZ na enoto površine na območju lokalnih skupnosti
Zasavske statistične regije v obdobju med 1.1.2012 in 20.1.2015
Iz preglednice 13 je razvidno, da sem imela v primeru transakcij s KZ na voljo dovolj
podatkov, da sem izvedla analize pri vseh lokalnih skupnostih.
Največ transakcij sem imela za občino Zagorje ob Savi (45).
Največja povprečna prodajna površina KZ je v lokalni skupnosti Trbovlje (14.297 m2),
najmanjša v lokalni skupnosti Hrastnik (8.215 m2).
Najvišja prodajna cena je v lokalni skupnosti Trbovlje (17.420 EUR), najnižja v Zagorju ob
Savi (6.747 EUR).
Najvišja povprečna cena na enoto površine je v lokalni skupnosti Hrastnik, tu je bilo potrebno
za m2 KZ odšteti 2,43 EUR. Najnižja povprečna cena na enoto površine je v lokalni
skupnosti Zagorje ob Savi, kjer znaša 1,19 EUR/m2.
V primerjavi povprečja in mediane za cene na enoto površine se večje odstopanje kaže le v
primeru lokalne skupnosti Trbovlje.
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5.2 Statistična analiza oglaševanih nezazidanih stavbnih zemljišč na območju
lokalnih skupnosti Zasavske statistične regije
Preglednica 14: Primerjava osnovnih statistik za oglaševana NSZ po lokalnih skupnostih
Zasavske statistične regije na dan 26.1.2015

Oglaševana NSZ

TRBOVLJE

ZAGORJE OB SAVI

Št. primerov

5

18

1.871

1.922

51.178

54.073

cena na enoto (EUR/m2)

30,10

28,93

površina (m2)

1.600

1.525

45.639

33.000

30,00

30,00

776

500

23.280

15.000

cena na enoto (EUR/m2)

15,00

8,44

površina (m2)

4.036

4.675

108.972

234.000

48,50

52,00

površina (m2)
POVPREČJE

MEDIANA

cena zemljišča (EUR)

cena zemljišča (EUR)
cena na enoto (EUR/m2)

NAJMANJŠA
VREDNOST

NAJVEČJA
VREDNOST

površina (m2)
cena zemljišča (EUR)

cena zemljišča (EUR)
cena na enoto (EUR/m2)

Povprečna cena oglaševanih NSZ na
enoto (EUR/m2)

30,2
30
29,8
29,6
29,4
29,2
29
28,8
28,6
28,4
28,2
TRBOVLJE

ZAGORJE OB SAVI
Lokalne skupnosti

Slika 12: Povprečne oglaševane cene NSZ na enoto površine na območju lokalnih skupnosti
Zasavske statistične regije na dan 26.1.2015
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Zadostno število podatkov o oglaševanih NSZ sem imela le v primeru 2 lokalnih skupnosti
(Trbovlje in Zagorje ob Savi). Največ oglasov sem zbrala za lokalno skupnost Zagorje ob
Savi (18).
Iz preglednice 14 je razvidno, da je največja povprečna oglaševana površina NSZ v lokalni
skupnosti Zagorje ob Savi (1.922 m2). Najvišja oglaševana cena NSZ je prav tako v lokalni
skupnosti Zagorje ob Savi (54.073 EUR).
Najvišja cena na enoto površine je v lokalni skupnosti Trbovlje (30,1 EUR/m2).
Če primerjamo povprečno ceno na enoto površine in mediano za ceno na enoto površine
opazimo da ni večjega odstopanja.
5.3 Statistična analiza prodanih nezazidanih stavbnih zemljišč na območju
lokalnih skupnosti Zasavske statistične regije

Preglednica 15: Primerjava osnovnih statistik za prodana NSZ
Zasavske statistične regije za obdobje med 1.1.2012 in 20.1.2015
Prodana NSZ

HRASTNIK

Št. primerov

ZAGORJE OB
SAVI

16

33

1.081

3.081

1.584

30.225

25.109

23.679

38,67

33,91

31,31

708

488

745

cena zemljišča (EUR)

1.416

11.277

12.000

cena na enoto (EUR/m2)

20,00

18,30

14,11

211

277

205

3.390

801

319

6,50

2,04

0,76

3.192

39.305

8.312

160.000

106.000

155.000

198,51

131,84

233,43

POVPREČJE cena zemljišča (EUR)
cena na enoto (EUR/m2)
površina (m2)

površina (m2)
NAJMANJŠA
VREDNOST cena zemljišča (EUR)
cena na enoto (EUR/m2)
NAJVEČJA
VREDNOST

TRBOVLJE

11
površina (m2)

MEDIANA

po lokalnih skupnostih

površina (m2)
cena zemljišča (EUR)
cena na enoto (EUR/m2)

Povprečna cena prodanih NSZ na enoto
(EUR/m2)
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Slika 13: Povprečne cene prodanih NSZ na enoto površine na območju lokalnih skupnosti
Zasavske statistične regije v obdobju med 1.1.2012 in 20.1.2015
Iz preglednice 15 je razvidno, da sem imela v primeru prodaj NSZ na voljo dovolj podatkov
da sem izvedla analize po vseh lokalnih skupnostih.
Največ transakcij sem imela za občino Zagorje ob Savi (33).
Največja povprečna prodajna površina NSZ je v lokalni skupnosti Zagorje ob Savi (1.583
m2), najmanjša v lokalni skupnosti Hrastnik (1.081 m2).
Najvišja prodajna cena je v lokalni skupnosti Trbovlje (30.225 EUR), najnižja v Zagorju ob
Savi (23.679 EUR).
Najvišja povprečna cena na enoto površine je v lokalni skupnosti Hrastnik, tu je bilo potrebno
za m2 NSZ odšteti 38,67 EUR. Najnižja povprečna cena NSZ na enoto površine je v lokalni
skupnosti Zagorje ob Savi, kjer znaša 31,31 EUR/m2.
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5.4 Statistična analiza prodanih nezazidanih stavbnih zemljišč s pridobljenim
gradbenim dovoljenjem na območju lokalnih skupnosti Zasavske statistične
regije
Preglednica 16: Primerjava osnovnih statistik za prodana NSZGD po lokalnih skupnostih
Zasavske statistične regije za obdobje med 1.1.2012 in 20.1.2015
Prodana NSZGD

HRASTNIK

Št. primerov

10

9

676,63

982,1

542,67

20.173,75

12.399,80

3.964,62

cena na enoto (EUR/m2)

24,38

38,15

8,05

površina (m2)

544,5

360,5

453

cena zemljišča (EUR)

8.889

3.217

1.000

cena na enoto (EUR/m2)

16,61

10

4,00

93

101

223

550

1.390

189,6

3,11

0,8

0,58

1.590

4.036

1.547

102.000

39.000

13.000

75,22

189,32

21,55

POVPREČJE cena zemljišča (EUR)
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VREDNOST cena zemljišča (EUR)
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površina (m2)
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cena na enoto (EUR/m2)

Povprečna cena prodanih NSZ (GD) na
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Slika 14: Povprečne cene prodanih NSZGD na enoto površine na območju lokalnih skupnosti
Zasavske statistične regije v obdobju med 1.1.2012 in 20.1.2015
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Iz preglednice 16 je razvidno, da sem imela v primeru transakcij s NSZGD na voljo dovolj
podatkov, da sem izvedla analize po vseh lokalnih skupnostih.
Največja povprečna prodajna površina NSZ je v lokalni skupnosti Trbovlje (982 m2),
najmanjša v lokalni skupnosti Zagorje ob Savi (543 m2).
Najvišja povprečna prodajna cena je v lokalni skupnosti Hrastnik (20.174 EUR), najnižja v
Zagorju ob Savi (3.947 EUR).
Najvišja povprečna prodajna cena NSZGD na enoto površine je v lokalni skupnosti Trbovlje,
tu je bilo potrebno za m2 odšteti 38,15 EUR. Najnižja povprečna cena NSZGD na enoto
površine je v lokalni skupnosti Zagorje ob Savi, kjer znaša 8,05 EUR/m2.
V primerjavi povprečja in mediane za cene na enoto površine so odstopanja pri vseh lokalnih
skupnostih, to prepisujem dejstvu da sem imela na voljo zelo malo podatkov.

5.5 Primerjava povprečnih oglaševanih in prodajnih cen nezazidanih stavbnih
zemljišč na območju lokalnih skupnosti Zasavske statistične regije
Preglednica 17: Primerjava povprečnih oglaševanih in prodajnih cen NSZ na enoto površine
na območju lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji
Oglaševana NSZ
Lokalna skupnost

Oglaševana
Prodajna cena NSZ
Št. primerov cena NSZ na Št. primerov
na enoto površine
enoto površine

TRBOVLJE
ZAGORJE OB SAVI

Povprečna cena MSZ na enoto
(EUR/m2)

Prodana NSZ

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

5

30,1

16

33,91

18

28,93

33

31,31

TRBOVLJE

ZAGORJE OB SAVI

Oglaševana cena NSZ na
enoto površine

30,1

28,93

Prodajna cena NSZ na
enoto površine

33,91

31,31

Slika 15: : Primerjava povprečnih oglaševanih in prodajnih cen NSZ na enoto površine na
območju lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji.
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Podrobna analiza je zajela 5 oglaševanih in 16 prodanih NSZ v lokalni skupnosti Trbovlje, 18
oglaševanih in 33 prodanih NSZ v lokalni skupnosti Zagorje ob Savi. Za primerjavo lokalne
skupnosti Hrastnik ni bilo na voljo dovolj podatkov iz oglaševanih cen zemljišč za izvedbo
analize.
V primeru lokalne skupnosti Trbovlje oglaševana cena NSZ na enoto površine znaša 30,1
EUR/m2, prodajna 33,91 EUR/m2. Pri primerjavi oglaševanih in prodajnih cen NSZ na enoto
površine lokalni skupnosti Zagorje ob Savi, je vidno, da je oglaševana cena nižja od prodajne
cene NSZ na enoto površine.
To razliko lahko pripišem padcu vrednosti nepremičnin. Prodajne cene sem izvozila za
obdobje med 1.1.2012 in 20.1.2015. V začetku tega obdobja se še ni toliko poznala
gospodarska kriza in cene zemljišč so ostajale visoke. Oglaševane cene so iz dne 26.1.2015
in so nižje, ker se poza vpliv gospodarske krize in manjša kupna moč ljudi. Cene NSZ se
spreminjajo tudi glede na lokacijo, tako so cene pričakovano najvišje v lokalni skupnosti
Hrastnik.
Preglednica 18: Povprečne prodajne cene na enoto površine po različnih razvojnih stopnjah
na območju lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji
Povprečne prodajne cene (EUR/m2)

KZ

NSZ

NSZGD

HRASTNIK

2,15

38,67

24,38

TRBOVLJE

2,24

33,91

38,15

ZAGORJE OB SAVI

1,19

31,31

7,3
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Slika 16: Povprečne prodajne cene na enoto površine po različnih razvojnih stopnjah na
območju lokalnih skupnosti v Zasavski statistični regiji

Najnižja povprečna prodajna cena na enoto površine KZ je v lokalni skupnosti Zagorje ob
Savi (1,19 EUR/m2), najvišja v lokalni skupnosti Trbovlje (2,24 EUR/m2). Najnižja povprečna
prodajna cena na enoto površine NSZ je v lokalni skupnosti Zagorje ob Savi (31,31
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EUR/m2), najvišja v lokalni skupnosti Hrastnik (38,67 EUR/m2). Najnižja povprečna prodajna
cena na enoto površine NSZGD je v lokalni skupnosti Zagorje ob Savi (7,3 EUR/m2), najvišja
v lokalni skupnosti Trbovlje (38,15 EUR/m2).
Zaradi premajhnega števila podatkov o oglaševanih/prodajnih cenah zemljišč na posameznih
razvojnih stopnjah zemljišč bom v nadaljevanju izvedla oceno tržne vrednosti zemljišč z
uporabo metode razvoja zemljišč (poglavje 7).
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6
PRIMERJAVA REZULTATOV IZ DIPLOMSKE NALOGE Z REZULTATI ANALIZE
TRGA NEPREMIČNIN SLONEP IN GURS
6.1 Primerjava rezultatov lastne analize oglaševanih nezazidanih stavbnih
zemljišč z analizo trga nepremičnin SLONEP
SLONEP od leta 2012 naprej analizira le še oglaševane cene stanovanj in stanovanjskih hiš.
Zato se zadnje analize o oglaševanih NSZ navezujejo na september 2011, kar moram
upoštevati pri interpretaciji rezultatov.
Primerjava podatkov iz SLONEPA iz leta 2011 s podatki lastne analize leta 2015, so se so se
od leta 2011 do leta 2015 cene NSZ na enoto površine v povprečju znižale za 5,16 EUR/m2.

Preglednica 19: Primerjava lastnih analiz oglaševanih cen NSZ na enoto površine na dan
26.1.2015 in analiz oglaševanih cen NSZ na enoto površine spletne strani SLONEP za
september 2011

Analiza oglaševanih NSZ
SLONEP-a na območju
Zasavske statistične
regije (sep. 2011, EUR/m2)
Povprečje
Najmanjša
vrednost
Največja
vrednost

Lastna analiza
oglaševanih cen NSZ na
enoto površine na
območju Zasavske
statistične regije (jan.
2015, EUR/m2)

34

29

3

8

120

52

Rezultati analize trga nepremičnin so na spletni strani SLONEP podani za območje
Zasavske statistične regije.
Najnižja cena NSZ na enoto površine znaša 3,00 EUR/m2, najvišja 120,00 EUR/m2,
povprečna cena je 34,00 EUR/m2.
V primerjavi z lastnimi analizami je razvidna velika razlika med največjima cenama na enoto
površine, saj ta v primeru analiz SLONEP-a znaša 120,00 EUR/m2, v primeru lastnih analiz
52,00 EUR/m2.
Ob primerjavi povprečnih cen na enoto površine je razvidno, da je povprečna oglaševana
cena NSZ v primeru analiz SLONEP-a za 18 odstotkov višja od povprečne oglaševane cene
NSZ iz lastne analize. Do take razlike je lahko prišlo zaradi različnih obdobij, v katerih se je
izvajala analiza, saj so se podatki SLONEP-a navezovali na leto 2011, podatki v diplomski
nalogi pa na leto 2015.
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Slika 17: Gibanje povprečnih oglaševanih cen NSZ v Zasavski statistični regiji v EUR/m2 za
obdobje od junij 1995 do september 2011

6.2 Primerjava rezultatov analiz prodanih kmetijskih in nezazidanih stavbnih
zemljišč z analizo trga nepremičnin GURS
V poročilu GURS o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2013 KZ na območju
Zasavske statistične regije uvršča na Savinjske cenovno območje, NSZ na območju
Zasavske statistične regije pa na cenovno območje Dolenjske, Zasavja in Posavja. Prav
zaradi tega ni možna najboljša primerjava, saj je območje Zasavja le del cenovnega
območja, ki ga obravnava GURS.
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Preglednica 20: Primerjava lastnih analiz prodanih KZ in NSZ na območju Zasavske
statistične regije za obdobje 1.1.2012 do 20.1.2015 in statističnih kazalnikov
nepremičninskega trga GURS na območju Zasavja za leto 2013
Analize GURS 2013 za
Zasavje
velikost vzorca
KZ (prodana)
(Savinjsko
cenovno
območje)

Povprečna cena
na enoto površine
(EUR/m2)
Mediana (EUR/m2)
Povprečna
površina
zemljišča (m2)
velikost vzorca

Povprečna cena
na enoto površine
NSZ (prodana)
(cenovno območje (EUR/m2)
Dolenjske, Zasavja
Mediana (EUR/m2)
in Posavja
Povprečna
površina
zemljišča (m2)

Lastne analize za
Zasavsko statistično
regijo

302

82

1,5

1,71

1,3

1

5.700

8.808

122

60

25

33,35

18

16,38

1.100

1.891

Dejavnost trga po podatkih GURS-a s KZ se je v letu 2013 opazno povečala, njihova
povprečna cena je padla na raven iz leta 2010. Cene so v povprečju dosegle 2,00 EUR/m2.
V Zasavju je kmetijstvo usmerjeno predvsem v živinorejo in med poljščinami prevladujejo
krmne rastline. Cene KZ se gibljejo okoli 1,00 EUR/m2 (GURS, 2014).
Vzorec KZ je manjši v primeru analiz GURS-a. Povprečna cena KZ na enoto iz analiz GURSa, ki zajema celotno Savinjsko območje znaša 1,50 EUR/m2, rezultat pridobljen z lastnimi
analizami znaša 1,71 EUR/m2. Razlika je kar precejšna, sploh če gledamo, da so povprečne
cene v Zasavju nižje kot v celotnem Savinjskem območju.
Po podatkih GURS-a je bilo prometa z NSZ v letih po začetkih krize razmeroma malo, v letu
2013 je še nekoliko upadel. Tako so na celotnem območju Dolenjske, Zasavja in Posavja
evidentirali le 122 prodaj. Na nekaterih ruralnih območjih je bilo mogoče NSZ kupiti že za 5
EUR/m2.
Pri NSZ je vzorec manjši v primeru lastnih analiz NSZ. Povprečna cena NSZ na enoto
površine iz analiz GURS-a znaša 25,00 EUR/m2, rezultat pridobljen z lastnimi analizami
33,35 EUR/m2. V primeru analiz GURS-a je povprečna prodajna cena NSZ na enoto
površine za 1/3 nižja od povprečne prodajne cene NSZ na enoto površine iz lastne analize
na območju Zasavske statistične regije. Do te razlike je prišlo najverjetneje zaradi različnega
obravnavanega območja in različnega časovnega obdobja, na katerega se navezujejo
podatki o prodajnih cenah zemljišč.
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7
OCENA TRŽNE VREDNOSTI NA PODLAGI METODE RAZVOJA ZEMLJIŠČA NA
OBMOČJU LOKALNIH SKUPNOSTI ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE
Do te faze sem izvedela analize podatkov o oglaševanih in prodanih KZ in NSZ ter podrobno
analizirala tudi NSZKP in NSZGD, vendar pri slednjih nisem imela zadosti podatkov za
zanesljivo analizo. Ker na podlagi podatkov o oglaševanih in prodanih NSZKP in NSZGD ni
bilo mogoče zanesljivo ugotoviti razlik med cenami zemljišč na različnih razvojnih stopnjah,
sem v nadaljevanju to poskušala ugotoviti na podlagi ocene tržne vrednosti zemljišč z
uporabo metode razvoja zemljišč.
V prvem delu sem razčlenila posamezne vrste stroškov, povezanih z razvojem zemljišča, kot
so odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, komunalni prispevek
in stroški pridobitve GD.
Predpostavila sem, da je:
- ocenjena tržna vrednost NSZ enaka povprečni prodajni ceni NSZ na območju izbrane
lokalne skupnosti;
- ocenjena tržna vrednost NSZ s plačanim komunalnim prispevkom vsota povprečne
prodajne cene NSZ, odškodnine zaradi spremembe namembnosti KZ in stroškov
komunalnega prispevka na območju izbrane lokalne skupnosti;
- ocenjena tržna vrednost NSZ s pridobljenim gradbenim dovoljenjem vsota ocenjene
tržne vrednosti NSZKP na območju izbrane lokalne skupnosti in stroškov projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo.
Za izračun posameznih vrst stroškov (komunalni prispevek, stroški projekta za pridobitev
GD) sem predpostavila, da bo na NSZ površine 700 m2 zgrajena enostanovanjska hiša neto
tlorisne površine 170 m2.

7.1 Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča
V Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
58/2012, 3.g člen) se odškodnina odmerja samo za tlorisno površino ali del tlorisne površine,
ki leži na kmetijskem zemljišču. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč se odmerja samo po dejanski rabi, za zemljišča, ki imajo boniteto več kot 50. V
projektni dokumentaciji se za kmetijsko zemljišče šteje zemljišče, ki je po dejanski rabi njiva,
vrt, travniška površina, trajni nasad in druga kmetijska površina.
Projektna dokumentacija mora vsebovati:
-

dejansko rabo kmetijskega zemljišča,
boniteto na parcelo,
prisotnost zemljišča pod stavbo na kmetijski rabi,
tlorisno površino objekta.

Odškodnino sem preračunala za enostanovanjsko hišo neto tlorisne površine 170 m2. Ker
gre za enostanovanjsko hišo spada po ZKZ-D v kategorijo bonitete zemljišča od 61-75, tako
velja, da je faktor A enak 12 EUR.
Postopek izračuna odškodnine:
š
=
×
12

/ 2 ∗ 170

2 = 2.040,00

š

=
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Vrednost odškodnine je odvisna od tlorisne površine objekta in faktorja A (bonitete
zemljišča).
Za potrebe primerjave sem vrednost odškodnine podala kot odškodnino v ceni na enoto
površine NSZ, tako da sem skupno vrednost odškodnine delila s površino parcele:
š

š

= 2.040

/ 700

2 = 2,91

/ 2

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti znaša 2,91 EUR/m2 zemljišča.
Če prištejem povprečno prodano ceno NSZ na območju izbrane lokalne skupnosti Zasavske
statistične regije, dobim tržno vrednost NSZ s plačano odškodnino zaradi spremembe
namembnosti zemljišča.

Preglednica 21: Izračun odškodnine in tržne vrednosti NSZ s plačano odškodnino zaradi
spremembe namembnosti zemljišča na območju lokalnih skupnosti Zasavske statistične
regije

POVPREČNA
POV. ZEM.
(m2)
FAKTOR A

OBČINA

NTP (m2)

ODŠKODNI
NA (EUR)

ODŠKODNINA
(EUR/m2)

POVPR.
PROD.
CENA
NSZ
(EUR/m2)

POVPR.
PROD. CENA
NSZ+ODŠKODNINA
(EUR/m2)

HRASTNIK

700

12

170

2040

2,91

38,67

41,58

TRBOVLJE
ZAGORJE
OB SAVI

700

12

170

2040

2,91

33,91

36,82

700

12

170

2040

2,91

31,31

34,22

7.2 Stroški opremljanja nezazidanega stavbnega zemljišča s komunalno
opremo in napravami
Komunalno opremo zemljišč tvorijo tista omrežja, objekti in naprave, s pomočjo katerih se na
ožjem delu naselja (poselitvenega območja) zagotavlja komunalna oskrba, to je temeljni
pogoji za življenje in delo (Rakar, 2010).
Pod minimalno komunalno oskrbo za stanovanjski objekt predpisuje ZGO-1B (Uradni list RS
št. 126/2007):
-

oskrbo s pitno vodo,
oskrbo z električno energijo,
odvajanje odpadnih voda,
dostop do javne ceste.

KP se za posamezno vrsto komunalne opreme izračuna po enačbi, ki je opredeljena v
Pravilniku o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007).

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp ) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
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kjer je:
KPij
Aparcela
Atlorisna
Dp
Dt
Kdejavnost
Cpij
Ctij
i
j
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znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
površina parcele
neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh neto tlorisnih površin
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
faktor dejavnosti
obračunski stroški, preračunani na m 2 parcele na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme
obračunski stroški, preračunani na m 2 neto tlorisne površine objekta na
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne infrastrukture
posamezna vrsta komunalne opreme
posamezno obračunsko območje

Za izračun KP sem predpostavila, da je površina obravnavanega zemljišča 700 m2. Izbrala
sem neto tlorisno površino povprečne enostanovanjske hiše 170 m2.

7.2.1 Stroški opremljanja nezazidanega stavbnega zemljišča s
komunalno opremo in napravami na območju lokalne skupnosti Hrastnik
Komunalni prispevek v lokalni skupnosti Hrastnik sem izračunala na podlagi Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Hrastnik, na podlagi Odloka o
komunalnem prispevku v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 26/2007) in na podlagi
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 29/2009).

Preglednica 22: Izračun KP za posamezno vrsto komunalne opreme za lokalno skupnost
Hrastnik

Vrsta komunalne
opreme
Ceste
Javna razsvetljava
Voda
Kanalizacija
Toplovod
Javne površine

parcela
(m2)

Cp
(EUR/m2) Dp K Dt
3,41 0,5 0,7 0,5
0,43 0,5 0,7 0,5
3,91 0,5 0,7 0,5
700
1,73 0,5 0,7 0,5
7,57 0,5 0,7 0,5
0,97 0,5 0,7 0,5

NTP
(m2)

Ct
(EUR/m2)
12,9
1,52
14
170
5,4
15,49
3,68

KP
(EUR)
1.961
241
2.202
927
3.571
558
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Slika 18: Primerjava KP po posameznih vrstah komunalne opreme za lokalno skupnost
Hrastnik
KP sem izračunala za vsako vrsto komunalne opreme posebej, zatem sem seštela dobljene
zneske.

Preglednica 23: Celotni KP za lokalno skupnost Hrastnik
KP
(EUR)

9.460

KP
NSZ +
(EUR/m2 odškodnina
zemljišča) (EUR/m2)

13,51

41,58

tržna vrednost
NSZKP (EUR/m2)

55,09

Skupna vrednost KP za območje Hrastnika znaša 9.460 EUR.
Za potrebe primerjave sem izrazila vrednost KP na enoto površine zemljišča, tako da sem
skupni znesek (strošek) KP delila s povprečno površino zemljišča 700 m2:
Vrednost komunalnega prispevka, za območje Hrastnika, kjer bi bila na zemljišču 700 m2
zgrajena enostanovanjska hiša površine 170 m2, znaša 13,51 EUR/m2 zemljišča (parcele).
Tržna vrednost NSZ s plačano odškodnino zaradi spremembe namembnosti zemljišča znaša
41,58 EUR/m2, KP pa 13,51 EUR/m2; tako znaša tržna vrednost NSZ s plačano odškodnino
in plačanim KP 55,09 EUR/m2.
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7.2.2 Stroški opremljanja nezazidanega stavbnega zemljišča s
komunalno opremo in napravami na območju lokalne skupnosti Trbovlje
Komunalni prispevek v lokalni skupnosti Trbovlje sem izračunala na podlagi Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč območja OPPN OŠ (Uradni vestnik Zasavja št.
27/2013).
Ta program sem upoštevala zato, ker program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
občine Trbovlje na podlagi ZPNačrt še ni bil sprejet. KP sem izračunala samo za novo
komunalno infrastrukturo. Gre za manjše območje znotraj Trbovelj, kjer je (bo) investitor
gradil 8 enostanovanjskih hiš.

Preglednica 24: Izračun KP za posamezno vrsto komunalne opreme za lokalno skupnost
Trbovlje
Vrsta komunalne
opreme
Ceste in javna
razsvetljava
Voda
Odpadna komunalna
voda
Odpadna padavinska
voda

parcela
(m2)

Cp
(EUR/m2)

Dp K

13,44 0,3
3,04 0,3

Dt

NTP
(m2)

1 0,7
1 0,7

700

Ct
(EUR/m2)
32,78
7,42

170
3,77 0,3

1 0,7

9,19

8,65 0,3

1 0,7

21,11

KP
(EUR)
6.723
1.521
1.885
4.329

Slika 19: Primerjava KP po posameznih vrstah komunalne opreme za lokalno skupnost
Trbovlje
KP sem izračunala za vsako vrsto komunalne opreme posebej, zatem sem seštela dobljene
zneske.
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Preglednica 25: Celotni KP za lokalno skupnost Trbovlje
KP
(EUR)
14.459

KP
(EUR/m2
zemljišča)

NSZ + odškodnina
(EUR/m2)

20,65

tržna vrednost
NSZKP (EUR/m2)

36,82

57,47

Skupna vrednost KP za območje Trbovelj znaša 14.459 EUR.
Za potrebe primerjave sem izrazila vrednost KP v ceni na enoto površine, tako da sem
skupno ceno KP delila s povprečno površino zemljišča 700 m2:
Vrednost komunalnega prispevka, za območje Trbovelj, kjer bi bila na zemljišču 700 m2
zgrajena enostanovanjska hiša površine 170 m2, znaša 20,65 EUR/m2 zemljišča (parcele).
Tržna vrednost NSZ s plačano odškodnino zaradi spremembe namembnosti zemljišča znaša
36,82 EUR/m2, KP pa 20,65 EUR/m2; tako znaša tržna vrednost NSZ s plačano odškodnino
in plačanim KP 57,47 EUR/m2.

7.2.3 Stroški opremljanja nezazidanega stavbnega zemljišča s
komunalno opremo in napravami na območju lokalne skupnosti Zagorje
ob Savi
Komunalni prispevek v lokalni skupnosti Zagorje ob Savi sem izračunala na podlagi Odloka o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 1/2013).
Preglednica 26: Izračun KP za posamezno vrsto komunalne opreme za lokalno skupnost
Zagorje ob Savi
Vrsta komunalne
opreme
Ceste
Voda
Kanalizacija
Odpadki

parcela
(m2)

Cp
(EUR/m2)
8,052
3,602
700
5,93
0,262

Dp
0,3
0,3
0,3
0,3

K
0,8
0,8
0,8
0,8

Dt
0,7
0,7
0,7
0,7

NTP
(m2)

Ct
KP
(EUR/m2) (EUR)
4.822
32,893
1.722
10,142
170
2.604
14,271
157
1,072
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Slika 20: Primerjava KP po posameznih vrstah komunalne opreme za lokalno skupnost
Zagorje ob Savi
KP sem izračunala za vsako vrsto komunalne opreme posebej, zatem sem seštela dobljene
zneske.
Preglednica 27: KP za lokalno skupnost Zagorje ob Savi
KP
(EUR)
9.305

KP
(EUR/m2
zemljišča)
13

NSZ + odškodnina
(EUR/m2)

tržna vrednost
NSZKP (EUR/m2)

34,22

47,22

Skupna vrednost KP za območje Zagorja ob Savi znaša 9.305 EUR.
Za potrebe primerjave sem izrazila vrednost KP v ceni na enoto površine, tako da sem
skupno ceno KP delila s povprečno površino zemljišča 700 m2:
Vrednost komunalnega prispevka, za območje Zagorja ob Savi, kjer bi bila na zemljišču 700
m2 zgrajena enostanovanjska hiša površine 170 m2, znaša 13,00 EUR/m2 zemljišča
(parcele). Tržna vrednost NSZ s plačano odškodnino zaradi spremembe namembnosti
zemljišča znaša 34,22 EUR/m2, KP pa 13,00 EUR/m2; tako znaša tržna vrednost NSZ s
plačano odškodnino in plačanim KP 47,22 EUR/m2.

7.3 Stroški pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo
enostanovanjske hiše
Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je
nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali
rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo
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prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne
pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002, 2 člen).
Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in
poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne,
oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in obsega (ZGO-1, Uradni list RS, št.
110/2002, 2 člen):
-

-

idejno zasnovo (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij
za priključitev pristojnih soglasodajalcev (Uradni list RS, št. 55/2008),
idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega
objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi
predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor (Uradni list RS, št. 55/2008),
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev
gradbenega dovoljenja (Uradni list RS, št. 55/2008),
projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje (Uradni list RS, št.
55/2008),
projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja
(Uradni list RS, št. 55/2008).

O stroških pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo enostanovanjske
hiše sem se pozanimala pri več projektantskih podjetjih in arhitekturnih birojih, znancih ter na
internetu na raznih forumih.
Dobila sem zelo podobne odgovore. Stroški izdelave projektne dokumentacije so relativni in
so odvisni od velikosti objekta, projektanta in njegove ponudbe, itd. Gibljejo se od 3.000 EUR
do 10.000 EUR oziroma predstavljajo od 3-5% vrednosti investicije.
Stroški pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo enostanovanjske hiše
velikosti 170 m 2 na parceli velikosti 700 m 2 sem ocenila na 5.000 EUR. Izrazila sem jih tudi
na enoto površine zemljišča, in sicer znašajo 7,14 EUR/m2 .

Preglednica 28: Tržne vrednosti NSZGD dobljene z metodo razvoja po lokalnih skupnostih
Zasavske statistične regije
NTP
ENOSTANOVAPOVPREČNA
NJSKE HIŠE
POV. ZEM. (m2)
(m2)

OBČINA

TRŽNA
VREDNOST
NSZKP
(EUR/m2)

TRŽNA
VREDNOST
NSZGD
(EUR/m2)

HRASTNIK

700

170

55,09

62,23

TRBOVLJE

700

170

57,47

64,61

700

170

47,22

54,36

ZAGORJE
SAVI

OB
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7.4 Tržne vrednosti zemljišča na različnih stopnjah in njihova primerjava s
povprečnimi oglaševanimi in prodajnimi cenami zemljišč
Rezultati ocene tržne vrednosti zemljišč na posameznih razvojnih stopnjah po metodi razvoja
so prikazani v spodnjih preglednicah.

Preglednica 29: Primerjava povprečnih oglaševanih in prodajnih cen zemljišč na različnih
razvojnih stopnjah z ocenjeno tržno vrednostjo zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v
občini Hrastnik

RAZVOJNA
STOPNJA
ZEMLJIŠČA
KZ
NSZ
NSZKP
NSZGD

Povprečna
oglaševana
cena zemljišča
na enoto
površine
(EUR/m2)
/
/
/
/

Povprečna
prodajna cena
zemljišča na
enoto površine
(EUR/m2)
2,15
38,67
/
24,38

Tržna vrednost
zemljišča na
enoto površine
na podlagi
metode razvoja Indeks tržnih
zemljišča
vrednosti
(EUR/m2)
zemljišč
2,15
5
100
38,67
55,09
142
62,23
161

Za občino Hrastnik nisem uspela pridobiti podatkov o povprečnih oglaševanih cenah na
vseh razvojnih stopnjah.
Najvišjo povprečno prodajno ceno zemljišč imajo NSZ (38,67 EUR/m2).
Pri oceni tržnih vrednostih zemljišč sem za vrednosti KZ in NSZ privzela povprečne prodajne
cene zemljišč na enoto za občino Hrastnik. Ocenjena tržna vrednot zemljišč na enoto po
metodi razvoja zemljišč je najvišja pričakovano pri NSZGD (62,23 EUR/m 2 ), sledi ji tržna
vrednost NSZKP s plačano odškodnino (55,09 EUR/m 2 ).

Preglednica 30: Primerjava povprečnih oglaševanih in prodajnih cen zemljišč na različnih
razvojnih stopnjah z ocenjeno tržno vrednostjo zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v
občini Trbovlje

RAZVOJNA
STOPNJA
ZEMLJIŠČA
KZ
NSZ
NSZKP
NSZGD

Povprečna
oglaševana
cena zemljišča
na enoto
površine
(EUR/m2)
/
30,1
/
/

Povprečna
prodajna cena
zemljišča na
enoto površine
(EUR/m2)
2,24
33,91
/
38,15

Tržna vrednost
zemljišča na
enoto površine
na podlagi
metode razvoja Indeks tržnih
zemljišča
vrednosti
(EUR/m2)
zemljišč
2,24
7
100
33,91
57,47
169
64,61
191
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Tudi za občino Trbovlje nisem uspela pridobiti podatkov o povprečnih oglaševanih cenah na
vseh razvojnih stopnjah.
Najvišjo povprečno prodajno ceno zemljišč imajo NSZGD (38,15 EUR/m2).
Pri oceni tržnih vrednostih zemljišč sem za vrednosti KZ in NSZ privzela povprečne prodajne
cene zemljišč na enoto za občino Trbovlje. Ocenjena tržna vrednot zemljišč na enoto po
metodi razvoja zemljišč je najvišja pričakovano pri NSZGD (64,61 EUR/m 2 ), sledi ji tržna
vrednost NSZKP s plačano odškodnino (57,47 EUR/m 2 ).
Preglednica 31: Primerjava povprečnih oglaševanih in prodajnih cen zemljišč na različnih
razvojnih stopnjah z ocenjeno tržno vrednostjo zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v
občini Zagorje ob Savi

RAZVOJNA
STOPNJA
ZEMLJIŠČA
KZ
NSZ
NSZKP
NSZGD

Povprečna
oglaševana
cena zemljišča
na enoto
površine
(EUR/m2)
/
28,93
/
/

Povprečna
prodajna cena
zemljišča na
enoto površine
(EUR/m2)
1,19
31,31
/
7,3

Tržna vrednost
zemljišča na
enoto površine
na podlagi
metode razvoja Indeks tržnih
zemljišča
vrednosti
(EUR/m2)
zemljišč
1,19
4
100
31,31
47,22
151
54,36
174

V občini Zagorje ob Savi je primanjkovalo podatkov o oglaševanih cenah na razvojnih
stopnjah.
Najvišjo povprečno prodajno ceno zemljišč imajo NSZ (31,31 EUR/m2), Izredno nizko ceno
imajo prodana NSZGD (7,3 EUR/m2), kar pripisujem pomanjkanju podatkov.
Pri oceni tržnih vrednostih zemljišč sem za vrednosti KZ in NSZ privzela povprečne prodajne
cene zemljišč na enoto za občino Zagorje ob Savi. Ocenjena tržna vrednot zemljišč na enoto
po metodi razvoja zemljišč je najvišja pričakovano pri NSZGD (54,36 EUR/m 2 ), sledi ji tržna
vrednost NSZKP s plačano odškodnino (47,22 EUR/m 2 ).
Ker ni bilo na voljo dovolj podatkov o povprečnih oglaševanih in povprečnih prodajnih cenah
zemljišč za obravnavano območje, sem v nadaljevanju izvedela primerjavo povprečnih
oglaševanih in prodajnih cen zemljišč Zasavske statistične regije na različnih razvojnih
stopnjah in tržnih vrednosti zemljišč v lokalnih skupnostih v Zasavski statistični regiji
ocenjenih z metodo razvoja.
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Preglednica 32: Primerjava povprečnih oglaševanih in prodajnih cen zemljišč Zasavske
statistične regije na različnih razvojnih stopnjah in tržnih vrednosti zemljišč v lokalnih
skupnosti Zasavske statistične regije, določenih z metodo razvoja zemljišča

Tržna vrednost zemljišča na enoto
površine na podlagi metode razvoja v
EUR/m2

RAZVOJNA
STOPNJA
ZEMLJIŠČA
KZ
NSZ
NSZKP
NSZGD

Povprečna
oglaševana
cena
zemljišča na
enoto
površine
(EUR/m2)
1,23
29,84
/
/

Povprečna
prodajna
cena
zemljišča na
enoto
površine
(EUR/m2)
1,71
33,35
/
23,2

Tržna
vrednost
zemljišča na
enoto
površine na
podlagi
metode
razvoja
zemljišča v
Občini
Hrastnik
(EUR/m2)
2,15
38,67
55,09
62,23

Tržna
vrednost
zemljišča na
enoto
površine na
podlagi
metode
razvoja
zemljišča v
Občini
Trbovlje
(EUR/m2)
2,24
33,91
57,47
64,61

Tržna
vrednost
zemljišča na
enoto
površine na
podlagi
metode
razvoja
zemljišča v
Občini
Zagorje
ob
Savi
(EUR/m2)
1,19
31,31
47,22
54,36

70
60
50
40
30
20
10
0

KZ

NSZ

NSZKP

NSZGD

HRASTNIK

2,15

38,67

55,09

62,23

TRBOVLJE

2,24

33,91

57,47

64,61

ZAGORJE OB SAVI

1,19

31,31

47,22

54,36

Slika 21: Naraščanje tržnih vrednosti zemljišč pri prehodu iz ene na drugo razvojno stopnjo
na podlagi metode razvoja zemljišča v lokalnih skupnosti Zasavske statistične regije
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V preglednici 32 je prikazana primerjava povprečnih oglaševanih in prodajnih cen zemljišč na
različnih razvojnih stopnjah na območju Zasavske statistične regije in ocenjenih tržnih
vrednosti zemljišč na različnih razvojnih stopnjah, določenih z metodo razvoja na območju
lokalnih skupnosti Zasavske statistične regije.
Povprečna oglaševana cena KZ na enoto površine za celotno regijo znaša 1,23 EUR/m2,
povprečna prodajna 1,71 EUR/m2. Povprečna prodajna cena KZ na enoto površine na
območju občine Hrastnik znaša 2,15 EUR/m2, Trbovlje 2,24 EUR/m2, Zagorje ob Savi 1,19
EUR/m2. Iz tega je razvidno, da je oglaševana cena KZ na enoto površine na nivoju regije
najnižja, najvišja je v občini Trbovlje.
Povprečna oglaševana cena NSZ na enoto površine za celotno regijo znaša 29,84 EUR/m2,
povprečna prodajna 33,35 EUR/m2. Povprečna prodajna cena NSZ na enoto površine na
območju občine Hrastnik znaša 38,67 EUR/m2, Trbovlje 33,91 EUR/m2, Zagorje ob Savi
31,31 EUR/m2. Oglaševana cena NSZ na enoto površine na nivoju regije je najnižja, najvišja
je v občini Hrastnik.
Najnižja tržna vrednost na enoto površine KZ je v lokalni skupnosti Zagorje ob Savi (1,19
EUR/m2), najvišja v lokalni skupnosti Trbovlje (2,24 EUR/m2). Najnižja tržna vrednost na
enoto površine NSZ je v lokalni skupnosti Zagorje ob Savi (31,31 EUR/m2), najvišja v lokalni
skupnosti Hrastnik (38,67 EUR/m2). Najnižja tržna vrednost na enoto površine NSZKP je v
lokalni skupnosti Zagorje ob Savi (47,22 EUR/m2), najvišja v lokalni skupnosti Trbovlje
(57,47 EUR/m2). Najnižja tržna vrednost na enoto površine NSZGD je v lokalni skupnosti
Zagorje ob Savi (54,36 EUR/m2), najvišja v lokalni skupnosti Trbovlje (64,61 EUR/m2).
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ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Namen diplomske naloge je bil analizirati cene oglaševanih in prodanih zemljišč na štirih
razvojnih stopnjah, in sicer za KZ, NSZ, NSZKP in NSZGD na območju Zasavske statistične
regije. Analize sem izvedla tudi na nivoju vseh treh lokalnih skupnosti Zasavske statistične
regije (Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi). Zaradi pomanjkanja podatkov o oglaševanih in
prodajnih cenah zemljišč na posameznih razvojnih stopnjah je bila izvedena tudi ocena tržne
vrednosti zemljišč na podlagi metode razvoja zemljišč.

Število oglaševanih in prodanih zemljišč
po razvojnih stopnjah

Oglaševane cene sem analizirala na vzorcu 32 zemljišč, prodane cene pa na vzorcu 173
zemljišč na območju Zasavske statistične regije.
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Slika 22: Število oglaševanih in prodanih zemljišč po različnih razvojnih stopnjah na območju
Zasavske statistične regije.

Rezultati analiz oglaševanih in prodajnih cen zemljišč na različnih stopnjah na območju
Zasavske statistične regije niso pokazali hierarhičnega naraščanja cen zemljišč pri prehodu
iz ene razvojne stopnje v drugo razvojno stopnjo. To pripisujem majhnem številu enot vzorca.
Iz primerjave oglaševanih in prodajnih cen je razvidno, da so oglaševane cene nižje od
prodajnih cen na vseh razvojnih stopnjah zemljišča. To pripisujem obravnavanju različnega
časovnega obdobja, ki v času gospodarske krize pride še bolj do izraza, saj so oglaševane
cene zemljišč zbrane na dan 26.1.2015, prodajne cene zemljišč pa so zbrane za obdobje
treh let, in sicer od 2012 do 2015. V navedenem obdobju so prodajne cene padale.
Primerjava rezultatov lastnih analiz z analizami SLONEP-a, kaže da so oglaševane cene
NSZ od leta 2011 do leta 2015 v povprečju znižale za 5,16 EUR/m2. Primerjava analize
GURS-a z lastnimi analizami je pokazala, da so se prodajne cene NSZ v povprečju zvišale
za 10,35 EUR/m2. Prodajne cene KZ so se povišale za 0,21 EUR/m2.
Na tržno vrednost zemljišča najbolj vplivajo stroški, povezani z opremljanjem zemljišča in
lokacija zemljišč, kar upošteva metoda razvoja zemljišča. Stroške razvoja zemljišča sem
izračunala za primer gradnje enostanovanjske hiše velikosti 170 m 2 na zemljišču velikosti
700 m2. Rezultati so naslednji:
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pri prehodu KZ na razvojno stopnjo NSZ zvišanje tržne vrednosti zemljišča ni
pogojeno s stroški. Gre za planski dobiček, ki se oblikuje na trgu. Tržna vrednost
NSZ zemljišča na enoto z metodo razvoja je od 93,4% do 96,2% višja od tržne
vrednosti KZ;
na tržno vrednost zemljišča pri prehodu med razvojnimi stopnjami iz NSZ do
NSZKP vplivajo stroški opremljanja nezazidanega stavbnega zemljišča s
komunalno opremo in napravami in stroški povezani z odškodnino zaradi
spremembe namembnosti stavbnega zemljišča. Tržna vrednost NSZKP zemljišča
na enoto po metodi razvoja zemljišča je od 29,8% do 41% višja od tržne vrednosti
NSZ;
prehodu med razvojnimi stopnjami iz NSZKP do NSZGD vplivajo na tržno
vrednost zemljišča predvsem stroški pridobitve pravnomočnega gradbenega
dovoljenja (7,14 EUR/m2 ). Tržna vrednost NSZGD zemljišča na enoto z metodo
razvoja je od 11,1% do 13,1% višja od tržne vrednosti NSZKP.
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Slika 233: Naraščanje tržnih vrednosti zemljišč pri prehodu iz ene na drugo razvojno stopnjo
na podlagi metode razvoja zemljišča v lokalnih skupnosti Zasavske statistične regije

Preglednica 33: Naraščanje tržne vrednosti zemljišča pri prehodu iz ene na drugo razvojno
stopnjo na podlagi metode razvoja zemljišča v lokalnih skupnosti Zasavske statistične regije
v indeksnih točkah
RAZVOJNA
STOPNJA
ZEMLJIŠČA
NSZ
NSZ-NSZKP
NSZKP-NSZGD

HRASTNIK

TRBOVLJE
100
142
161

ZAGORJE OB SAVI
100
100
169
151
191
174

Za ustrezno analizo cen zemljišč je potrebno razpolagati z zadostnim številom kakovostnih
podatkov. Če bi imela boljše podatke in večjo število podatkov, bi se lahko izvedla, še
podrobnejša analiza ter boljša primerjava.
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