Univerza
v Ljubljani
Fakulteta za
gradbeništvo in
geodezijo

za

gradbeništvo
in geodezijo

Jamova 2
1000 Ljubljana, Slovenija
telefon (01) 47 68 500
faks (01) 42 50 681
fgg@fgg.uni-lj.si

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
GRADBENIŠTVA
KOMUNALNA SMER

Kandidat:

ARNOLD OTON CIRAJ

STROŠKOVNI VIDIKI GRADNJE NOVIH CERKVA
Diplomska naloga št.: 3228/KMS

EXPENDITURE ASPECTS OF CONSTRUCTION OF
NEW SACRAL FACILITIES
Graduation thesis No.: 3228/KMS

Mentorica:
izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač

Predsednik komisije:
izr. prof. dr. Janko Logar

Ljubljana, 31. 5. 2012

II
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

STRAN ZA POPRAVKE, ERRATA

Stran z napako

Vrstica

Namesto

Naj bo

III
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

IZJAVE

Izmere in popisi so bili narejeni v katoliških cerkvah. Vse cerkve se nahajajo v sedanji
Republiki Sloveniji. Sakralni objeti, v katerih sem izvajal raziskovalno delo, se nahajajo v
posameznih župnijah, ki so pravne osebe in pravnoformalno zastopnice Katoliške Cerkve na
svojem določenem teritoriju. Izmerjene cerkve so situirane v župnijah: Celje - Sv. Duh,
Hajdina, Kidričevo, Kranj - Zlato Polje, Ljubljana - Dravlje, Ljubljana - Moste, Ljubljana Podutik, Ljubljana - Stožice, Ljubljana - Sv. Križ, Lucija, Maribor - Pobrežje, Maribor - Sv.
Križ, Maribor - Tezno, Polzela, Portorož, Ptuj - Sv. Ožbalt, Radenci, Šoštanj in Velenje - Sv.
Martin. Cerkvi v Škalah (Velenje - Sv. Martin) in v Teznem v Mariboru v obravnavi zaradi
kasneje točneje določene časovne omejitve gradnje cerkva od leta 1980 naprej, nista bili
uporabljeni. V nekaterih župnijah so brezplačno dali pisno gradivo (brošure in knjige) o
cerkvah in župnijah. V župnijah Celje - Sv. Duh, Hajdina, Kidričevo, Ljubljana - Podutik,
Ljubljana - Sv. Križ, Lucija in Polzela so pristojni dali brezplačno v uporabo nekaj finančnih
podatkov o izgradnji cerkva.

Podpisani Arnold Oton Ciraj izjavljam, da sem avtor diplomske naloge z naslovom
“Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva”.
Izjavljam, da je elektronska različica diplomske naloge v vsem enaka tiskani različici.
Izjavljam, da dovoljujem objavo elektronske različice v repozitoriju UL FGG.

Ljubljana, 10. 5. 2012

Arnold Oton Ciraj
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Izvleček
Diplomska naloga, narejena po delnem zgledu cenitvenega poročila, obravnava nove cerkve,
grajene v Sloveniji, od leta 1980 do 2012 in predstavi možnosti različnih izračunov vrednosti
katoliških sakralnih objektov, s poudarkom na stroškovni vrednosti. V začetku dela so
predstavljene okoliščine, demografija s poudarkom na versko sestavo družbe v Sloveniji,
gospodarsko stanje v preteklih desetletjih in drugi zunanji vplivi, ki spodbujajo ali zavirajo
nepremičninski trg, v tem primeru predvsem gradnjo novih cerkva. Obrazloženi so temeljni
pojmi, kot so različne metode vrednotenja s poudarkom na stroškovni metodi in staranje
objekta z obrazloženimi termini in z izračunavanjem le-tega. Predstavljene so nekatere
nemške uredbe, kot so ImmoWertV, WertR, NHK in DIN 276, ki urejajo vrednotenje
nepremičnin na podlagi stroškovne metode. Narejenih je tudi nekaj primerov izračunov
vrednosti, ki olajšajo bralčevo razumevanje. Ponazorjene so tudi slovenske uredbe in prakse,
ki so predstavljene in uporabljene v nekaj primerih izračunov. Posebej sta izpostavljeni
metodi zelo uveljavljenega spletnega portala PeG in metoda množičnega vrednotenja, ki se
je je poslužil GURS. V osrednji točki so na kratko predstavljene vse cerkve, ki so bile grajene
med letoma 1980 in 2012 (evidenca narejena s pomočjo dveh nadškofij in Letopisom Cerkve
na Slovenskem, vendar kljub temu ni izključeno, da katera od cerkva ni omenjena). Od tega
je popisanih in izmerjenih 16 cerkva, katerim je dodana še ena cerkev v načrtih. Na podlagi
tega je izdelan tipičen model cerkve, grajene v Sloveniji v omenjenem obdobju. Zbrani so
finančni podatki gradnje sedmih cerkva (od tega le trije dovolj dobri za uporabo) in nekaj
podatkov o cenah opreme in umetniških del. Na podlagi pridobljenih podatkov, je izdelan
izračun stroškovne vrednosti tipične cerkve, ki je bila grajena na ozemlju RS v zadnjih treh
desetletjih. Vse izračunane vrednosti so med seboj primerjane.
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Abstract
The graduation thesis-university studies, partially elaborated as a pricing report, is dealing
with new churches built in Slovenia in years from 1980 to 2012 and presents various options
of value calculations of new churches, with an emphasis on cost-value. The first part of the
graduation thesis presents circumstances, demography with emphasis on religious
composition of society in Slovenia, the economic situation in the past decades and other
outside influences that have been promoting or inhibiting the development of the real estate
market, in this case primarily the market of construction of new churches. The work contains
explanations of basic concepts, for example different valuation methods, in particular on the
cost approach and the aging of the facility. Furthermore relevant expert terms are explained
and calculations are made. The thesis presents some German regulations, such as
ImmoWertV, WertR, NHK and DIN 276, regulating the valuation of real estate with rules of
cost approach. A few examples of calculations are made in order to facilitate reader's
understanding. Also Slovenian regulations and practices are presented and illustrated also
through use in some calculations. Two methods are specifically exposed, namely the method
used by the well established civil-engineering portal PeG and the mass pricing method,
which has been used also by GURS. In the main part of the thesis all the churches built in
Slovenia between 1980−2012 are briefly presented (it is possible that some of the churches
are not mentioned). 16 new built churches (and one church for which plans exist already),
were measured and listed. On the basis of this a model for a typical church built in Slovenia
in this period is made. Furthermore, financial data of construction of three churches and a
few data of equipment and art prices are collected. On the basis of collected data a
calculation is made of estimated costs of a typical model of a church built in the territory of
Slovenia in the last three decades. All calculated values are compared to each other.
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OKRAJŠAVE

BauGB

Baugesetzbuch, knjiga gradbenih zakonov, nemška zakonodaja

BDP

Bruto domači proizvod

bl.

Blaženi, beatificiran, proglašen za blaženega, zveličanega

br.

Brat, duhovnik v meniškem duhovniškem redu

DIN

Deutsche Industrie Norm, nemški industrijski normativi, nemški standardi

DIN

Dinar, jugoslovanski dinar, plačilna enota v času SFRJ

DDV

Davek na dodano vrednost

DM, DEM

Deutsche Mark, nemška marka, bivša plačilna enota v Zvezni republiki Nemčiji

GURS

Geodetska uprava Republike Slovenije

GZS

Gospodarska zbornica Slovenije

ImmoWertV

Immobilienwertermittlungsverordnung, uredba o vrednotenju nepremičnin

KG

Kostengruppe, cenovna skupina v razčlenitvi del DIN 276

MSOV

Mednarodni standardi za ocenjevanje vrednosti

NHK

Normalherstellungskosten, priloga v WertR, za določanje nadomsetitvenih
stroškov

nmv, nm

Nadmorska višina, v metrih

msgr.

Monsignor (monseigneur, monsinjor), častni naziv v Katoliški Cerkvi

p.

Pater, v duhovnika posvečeni menih

PeG

Spletni gradbeni portal

PEM

Pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin

PNJ

Model vrednotenja za stavbe za javno uporabo

REN

Register nepremičnin

SFRJ

Socialistična Federativna Republika Jugoslavija

SIT

Slovenski tolar, bivša denarna valuta v Republiki Sloveniji, med leti 1991 in
2006.

SPZ

Stvarnopravni zakonik

SŠK

Slovenska škofovska konferenca

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

sv.

Sveti, svetnik

UL RS

Uradni list Republike Slovenije

WertR

Wertermittlungsrichtlinien, smernice za določanje vrednosti nepremičnin

ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
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SLOVAR MANJ ZNANIH BESED IN TUJK

Ambón -a m (ọ̑) rel. vzvišen prostor med prezbiterijem in cerkveno ladjo za branje svetega
pisma [1].
Amortizácija -e ž (á) ekon. postopno zmanjševanje vrednosti osnovnih sredstev v
produkcijskem procesu: amortizacija inventarja, strojev, zgradb // postopni odpis vrednosti
osnovnih sredstev: knjigovodska, letna amortizacija [1].
Bandêro -a s (é) cerkvena zastava na prečnem drogu z verskimi simboli: bandera vihrajo;
fantje so nosili rdeče farno bandero; procesija z banderi [1].
Baptistêrij -a m (é) um. prostor ali stavba za krščevanje; krstilnica: romanski baptisterij;
stolnica z baptisterijem [1].
Centroid so matematično določene točke znotraj poligonov in so nosilci parcelne številke in
drugih atributnih podatkov o parcelah. Centroid je določen s koordinatama x in y [2].
Cibórij -a m (ọ́) rel. kelih s pokrovom za posvečene hostije: zlati ciborij [1].
Dejanska starost stavbe je starost, ki jo ima stavba zaradi načina vzdrževanja v času njene
uporabe. Lahko je enaka, večja ali manjša od kronološke starosti stavbe (več v poglavju 3.3).
Ekonomska življenjska doba stavbe je doba, v kateri stavba ob normalnem vzdrževanju
prinaša donos (več v poglavju 3.3).
Ekonomsko zastaranje stavbe je posledica faktorjev, ki se pojavijo v okolici stavbe in
vplivajo na njeno tržno vrednost (več v poglavju 3.3).
Ekspozitúra -e ž (ȗ) … teritorialna enota katoliške cerkve, ki ima stalnega duhovnika in je
podrejena župniji: prevzeti ekspozituro [1].
Farán in faràn -ána m (ȃ; ȁ á) pripadnik župnije: srečal se je s svojimi nekdanjimi farani;
večina faranov je hodila k prvi maši [1].
Fizično poslabšanje stavbe je posledica izrabe, poškodb in utrujenosti materiala (več v
poglavju 3.3).
Fréska -e ž (ẹ̑) 1. um. slika, narejena na svež omet: restavrirati, zaščititi freske; obok je
poslikan s freskami 2. slika na omet sploh: steno je krasila velika freska; renesančne freske
[1].
Funkcionalno zastaranje stavbe je posledica neprimernosti stavbe za uporabo (več v
poglavju 3.3).
Generalno vrednotenje je določanje modelov vrednotenja za skupine istovrstnih
nepremičnin in ugotavljanje indeksov vrednosti nepremičnin (več v poglavju 5.2).
Gospodarna življenjska doba stavbe je doba, v kateri stavba ob normalnem vzdrževanju
prinaša donos (več v poglavju 3.3).
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Kaplaníja -e ž (ȋ) hiša, namenjena za prebivanje kaplana: zbrali so se v kaplaniji; popravilo
župnišča in kaplanije ◊ zgod. teritorialna enota katoliške cerkve, ki ima kaplana z dohodki
zlasti iz nepremičnin [1].
Kélih -a m (ẹ́) 1. rel. dragocena obredna posoda, zožena proti podstavku: zlat kelih ... [1].
Kór -a m (ọ̑) 1. dvignjeni del cerkve, namenjen za orgle in pevce: pevci so že na koru; moški
so stali pod korom; s kora so donele orgle / cerkveni, pevski kor / pog. poje na koru je
cerkvena pevka ... [1].
Kronološka starost stavbe predstavlja dobo od leta izgradnje do leta ocenjevanja (več v
poglavju 3.3).
Kropílnik -a [tudi u̯n] m (ȋ) rel. kropilni kamen: pomočiti prste v kropilnik // kropilnica [1].
Krstílen -lna -o prid. (ȋ) rel. krsten: nov krstilni kamen; krstilna kapela [1].
Krstílnik -a m (ȋ) rel. krstni kamen: krstilnik z lepimi okrasnimi figurami [1].
Kuracíja -e ž (ȋ) rel. ekspozitura, lokalija: ustanoviti kuracijo [1].
Metoda donosa oziroma metoda vrednosti donosa je metoda za ocenjevanje vrednosti
nepremičnine, na podlagi ekonomskih izračunov pričakovanih finančnih donosov, ki nam jih
lahko nepremičnina prinese neposredno in posredno (več v poglavju 3.1).
Metoda neposredne primerjave cen podobnih nepremičnin oziroma metoda primerjave
vrednosti je metoda za ocenjevanje vrednosti nepremičnine, na podlagi neposrednega
primerjanja cen podobnih nepremičnin (več v poglavju 3.1).
Metoda stroškov oziroma metoda stvarne vrednosti je metoda za ocenjevanje vrednosti
nepremičnine, na podlagi nadomestitvenih oziroma reprodukcijskih stroškov objekta (več v
poglavju 3.3).
Monštránca -e ž (ȃ) rel. navadno umetniško izdelana priprava, v kateri je v zastekljeni
odprtini vidno nameščena posvečena hostija: z monštranco blagoslavljati vernike [1].
Mozaík -a m (ȋ) slika iz raznobarvnih kamnitih, steklenih kock, ploščic, ki so vložene v malto
ali kit tesno druga ob drugo: izdelovati, sestavljati mozaike; ogledovati mozaike / tla so iz
lepega mozaika / keramični mozaik ... [1].
Množično vrednotenje nepremičnin je postopek hkratnega vrednotenja vseh nepremičnin,
ki so vpisane v register nepremičnin po pravilih, ki so določena z modeli vrednotenja (več v
poglavju 5.2).
Modél -a m (ẹ̑) …nav. ekspr. ustaljena oblika česa, po kateri se kaj dela; vzorec,
oblika: razviti lasten gospodarski model; družbeni, organizacijski model / v romanu vse
poteka po ustaljenem modelu; delati po vnaprej določenem modelu, kalupu [1]…
Nadomestitveni stroški nove stavbe so stroški gradnje ocenjevane nove stavbe na datum
vrednotenja (več v poglavju 3.3).
Nebó -á s (ọ̑) ...4. streha iz dragocene tkanine: postelja, prestol z nebom / nositi nebo (pri
procesiji) ... [1].
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Nedéljnik -a m (ẹ̑) rel. kdor se redno udeležuje nedeljske maše [1].
Neto tlorisna površina je površina celotnega objekta, z vsemi pomožnimi in dodatnimi
prostori, brez zidov in delov stavbe, ki jih ne moremo uporabljati v normalnih okoliščinah (npr.
samo površine, kjer je strop višji od 1,6 m).
Ófer ófra m (ọ́) nižje pog. dajanje denarja za cerkvene potrebe, včasih v zvezi s sprevodom
vernikov okoli oltarja; cerkveno darovanje: v nedeljo bo ofer / iti k ofru [1].
Oltár -ja m (á) 1. večji predmet z mizi podobnim delom, sliko, kipi za opravljanje krščanskega
bogoslužja: blagosloviti oltar; umetniško izrezljan oltar / glavni, star. veliki oltar; stranski
oltar… [1].
Pastorálen -lna -o prid. (ȃ) ...2. rel. dušnopastirski: pastoralna dejavnost cerkve / pastoralna
konferenca; pastoralna teologija teološki nauk o usmerjanju, vodenju vernikov k
zveličanju pastorálno prisl.: delo pastoralno mitološke vsebine [1].
Paténa -e ž (ẹ̑) rel. plitev, navadno pozlačen krožniček za hostijo pri maši [1].
Podrúžnica -e ž (ȗ) …2. rel. teritorialna enota katoliške cerkve, ki nima stalnega duhovnika
in je podrejena župniji: župnija ima eno samo podružnico // kraj, kjer je sedež te enote: šel je
maševat na podružnico / pri podružnici zvoni v podružnični cerkvi… [1].
Prezbitêrij -a m (é) arhit. del cerkve, namenjen za glavni oltar in duhovščino: stopiti
v prezbiterij; ladja in prezbiterij [1].
Pripis vrednosti je izračun vrednosti za posamezno nepremičnino na podlagi določenih
modelov vrednotenja (več v poglavju 5.2).
Púšica tudi púščica -e ž (ū; ȗ) ...2. vrečica ali skrinjica za zbiranje denarja v cerkvi: dajati,
metati denar v pušico [1].
Reprodukcijski stroški nove stavbe so stroški gradnje nove stavbe po natančnem zgledu
ocenjevane stavbe na datum vrednotenja (več v poglavju 3.3).
Residuálen tudi reziduálen -lna -o prid. (ȃ) knjiž. ki po kakem procesu od česa še ostane;
ostali, preostali: residualna olja pri rafiniranju nafte [1].
Sedilje so sedeži oziroma klopi v prezbiteriju, ki so namenjene sedenju duhovnikov in
ministrantov med bogoslužjem. Navadno so nadpovprečno kakovostne izdelave in visoko
estetskega izgleda. Lahko imajo tudi umetniško vrednost.
Tabernákelj -klja m (á) rel. omarica, navadno na oltarju, v kateri so shranjene posvečene
hostije: odpreti tabernakelj; postaviti monštranco v tabernakelj [1].
Tipičen model je vsesplošno privzeta in posplošena ponazoritev sklopa podobnih stvari ali
oseb, ki ponazarja najbolj povprečne mere in lastnosti ter se v takšni ali zelo podobni obliki
pojavlja največkrat.
Vikariát -a m (ȃ) rel. 1. enota, skupina vernikov, ki ima stalnega duhovnika in je podrejena
župniji, duhovnija: Kranjska gora je bila vikariat radovljiške župnije // upravna enota katoliške
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cerkve, ki uradno še ni škofija: vikariat in škofija 2. naslov in službeno mesto vikarja: dati
komu vikariat [1].
Vitraj tudi vitrail -a [vitráj] m (ȃ) um. v okensko odprtino vstavljena slika iz kosov
raznobarvnega stekla, povezanih s svinčenimi trakovi, slikano okno: vitraji gotskih katedral
[1].
Vitráž -a m (ȃ) nestrok. vitraj: gotski vitraži [1].
Zakristíja -e ž (ȋ) prostor, navadno ob oltarnem delu cerkve, za shranjevanje pri obredih
potrebnih oblačil, predmetov: stopiti iz zakristije; mašnik se obleče v zakristiji [1].
Župníšče -a s (í) hiša, namenjena za prebivanje župnika in za župnijski urad: popravljati
župnišče; stanovati v župnišču [1].
Župníja -e ž (ȋ) najmanjša upravna enota katoliške cerkve: upravljati, ustanoviti župnijo; v
dekaniji je več župnij; majhna, velika župnija; mestne župnije [1].
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1 UVOD

Ljudi obdajajo nepremičnine, vendar se mnogi ob tem ne zavedajo dobro, kako dolga je pot
do pridobitve lastništva zemljišča in koliko dela je potrebnega za izgradnjo vsakega objekta.
Ker je objektov in zemljišč zelo veliko, je nepremičninski trg lahko zelo dejavna panoga. V
njej potekajo velike transakcije in v večini primerov v Sloveniji pomeni last nepremičnine
hkrati tudi večji del premoženja posameznikov. Zato je razumljivo, da je potrebna pazljivost
pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine, ob tem pa hkrati tendirati k najugodnejši ceni. Ker
nepoznavanje trga lahko kasneje privede do razočaranj, se vedno bolj uveljavljajo
nepremičninski posredniki, ki se s posredovanjem nepremičnin preživljajo in zato načeloma
trg dobro poznajo.
Samo poznavanje trga ni dovolj, da bi nepremičninsko trgovanje potekalo dobro, temveč je
nujno potrebno tudi poznavanje predpisov na tem področju in metod ocenjevanja vrednosti
nepremičnin.
Vrednosti nepremičnin, predvsem objektov so vedno težko dobro in natančno določljive,
vendar se ocenjevanje vrednosti še oteži, če za ocenjevanje ne moremo uporabiti vseh treh
temeljnih metod (več v poglavju 3.1) oziroma lahko uporabimo le eno od temeljnih metod. To
se večinoma pripeti pri objektih, ki niso pogosti, niso velikokrat na trgu ali pa imajo specifičen
namen. Za takšne objekte prideta največkrat v poštev metoda donosa in metoda stroškov.
Za oceno vrednosti objekta, ki načeloma ni namenjen donosu in je zelo težko ocenljiv,
predvsem v finančnem smislu, lahko uporabimo le metodo stroškov. To metodo imajo z
uredbami (ImmoWertV, WertR in priloga le-te NHK 2000) zelo dobro utemeljeno v Nemčiji,
kjer lahko za pogoste in ne pogoste objekte zelo hitro in dokaj natančno izračunamo po zelo
preglednih razpredelnicah za oceno stroškov gradnje objekta in tako relativno enostavno
pridemo do vrednosti nepremičnine.
Tako dobro in točno kot je to za šolske, bolnišnične, bivalne, športne in podobne objekte
razčlenjeno, pa to ni moč reči za sakralne objekte, kjer edina preglednica namenjena
tovrstnim objektom ne posveča nobene pozornosti prostornini objekta. Ta v sakralnih
objektih namreč lahko močno niha glede na površino med različnimi cerkvami, ker nimajo
enotne višine in se med seboj lahko zelo razlikujejo. Na voljo je delitev na razrede starosti, v
NHK 2000 pa še v tri različne standarde opremljenosti, kar v osnutku NHK 2005 ni več
mogoče (v tem osnutku standard gradnje namreč vpliva le še na dodatne stroške gradnje).
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Povprečna višina cerkve je določena enotno, in sicer v NHK 2000 na 475 cm v NHK 2005 pa
na 534 cm, kar je za stare cerkve zelo malo, za nove pa je nekoliko primernejša. Po tej
raziskavi je povprečna višina cerkve s pomožnimi prostori 627 cm.
Namen te diplomske naloge je prvotno bil, da se naredi boljšo preglednico povprečnih
stroškov izgradnje cerkva kot v NHK, ki bi bila bolj prilagojena na tipične velikosti in opremo
cerkva v Sloveniji. Izračunavanje bi bilo primereno le za novejše cerkve, ker ne bi zajemalo
razlike v gradnji glede na leto izgradnje, saj bi bila raziskava narejena le na relativno novih
cerkvah. Ideja je bila, da bi bile v preglednici podane različne velikosti in višine, uporabnik bi
izbral ustrezno polje, kjer bi bil naveden povprečen strošek izgradnje glede na prostornino in
površino, standard gradnje in opreme, ki bi bil natančno definiran v drugi preglednici. Slednjo
razpredelnico bi se dalo izdelati šele na veliko večjem vzorcu, kot je v tej nalogi in s še več
podatki o vsaki cerkvi ter njeni gradnji in materialih. Izkazalo se je, da je za izdelavo takšnih
preglednic, predvsem za prvo, ki bi podajala finančne stroškovne vrednosti, na voljo premalo
podatkov. Za tovrstno raziskavo, bi bila potrebna maksimalna naklonjenost nadškofij, škofij,
župnij in za nekaj velikostnih redov več finančnih podatkov o gradnjah, splošnih podatkov o
izgradnjah, časa in finančnih sredstev.
Tovrstna preglednica bi lahko prav prišla tistim, ki bi delali predinvesticijske študije o
novogradnji sakralnega objekta, pokalkulacijo za orientacijo ugodnosti izgradnje, za oceno
cerkvenega premoženja ali pa za radovedneže, ki jih zanima, kolikšna je vrednost tovrstnih
objektov, ki je sicer zelo težko določljiva.
Glavni cilj te diplomske naloge je torej v teh okoliščinah ostal neizvedljiv, so pa zato v nalogi
natančno opredeljeni nekateri možni načini izračunov vrednosti sakralnih objektov, ki so v
uporabi v Sloveniji in v Nemčiji, predstavljeni so nemški zakoni in podzakonski akti, ki
tovrstne ocene vrednosti urejajo in razložena je vsa potrebna teoretična podlaga za začetek
ocenjevanja vrednosti objekta po stroškovni metodi.
Narejena je evidenca vseh katoliških cerkva zgrajenih na ozemlju sedanje Republike
Slovenije v obdobju od leta 1980 do 2012 in vsaka od teh cerkva je na kratko opisana (zaradi
zahtevnosti evidentiranja, ni izključeno, da katera nova cerkev ni omenjena). Poleg tega je
na podlagi meritev in popisov sedemnajstih cerkva (ena od teh je še v načrtih), narejen
tipičen model cerkve, ki je bil grajen v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih. V model so
vključene tudi umetniška dela in večina opreme. Ta model prikazuje predvsem to, da so
novejše cerkve v primerjavi s starimi opremljene dokaj skopo in da prevladujejo vse bolj
nizke glavne ladje, ki pa so pogosto nefunkcionalnih oblik, zaradi katerih so bogoslužja lahko
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nekoliko otežena. Pojavlja se tudi vprašanje prostorske liturgike. Slednje je že nekoliko stvar
presoje strokovnjakov na tem področju. Po drugi strani pa nekaterim duhovnikom ustreza, da
imajo vse vernike bolj na dosegu rok, čeprav se morajo v prezbiteriju vrteti okoli svoje osi, da
vidijo vse vernike.
Na koncu naloge je narejen izračun povprečne stroškovne vrednosti izgradnje tipičnega
modela cerkve, ki je bil grajen v obravnavanem obdobju v Sloveniji. Izračun je narejen na
podlagi manjšega števila pridobljenih podatkov, zato lahko služi bolj kot zanimivost in ni
namenjen neposredni uporabi.
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2 NAMEN IN OKOLIŠČINE

2.1 Namen
Ocenjevanje vrednosti nepremičnine je vedno zahteven projekt, predvsem, ker gre za
relativno visoke zneske in na splošno za nevsakdanje nakupe oziroma prodaje povprečnega
Slovenca. Stanovanje ali zazidljivo zemljišče, ki sta med bolj prodajanimi nepremičninami, ni
lahko ovrednotiti, toliko težje je objekte, ki se prodajajo zelo redko ali nikoli.
Kljub temu da tovrstni objekti niso na trgu, obstaja radovednost in dejanska želja po tem, da
izvemo vrednost takšne stavbe. Lahko gre za pokalkulacijo izgradnje in s tem preverjanje
ugodnosti izgraditve ali za predinvesticijske izračune in usmeritve o velikosti potencialnega
novega sakralnega objekta za investitorja, ki še ne pozna vseh parametrov, ki vplivajo na
ceno izgraditve. Morda bi šlo za oceno premoženja, obdavčitev ali pa le za občudovalca, ki si
želi iz gole radovednosti izvedeti, kolikšna je vrednost določenega objekta.
V letu 2010 sem projektiral kapelo Svete Družine v Šentjanžu v Zgornji Savinjski dolini, ki je v
končni fazi stroškovno ocenjena na okoli 40.000,00 € vrednosti. Porodila se je ideja, da bi
delo lahko uporabil za diplomsko nalogo. Po mnogo korakih s pomočjo mentorice izr. prof.
dr. Maruške Šubic-Kovač se je izoblikovala ideja in radovednost o stroških pri gradnji
sakralnih objektov. Ker sakralni objekti niso na trgu in je njihov denarni donos zelo težko ali
pa ga niti ni mogoče oceniti, je edina možna temeljna metoda ocene vrednosti po metodi
stroškov na podlagi primerjave stroškov že obstoječih objektov. Ker je večina cerkva v
Sloveniji starejših od sto let, bi bilo te podatke zelo težko pridobiti in bi bili skoraj zagotovo le
zelo težko uporabni.
Lažje od tega, vendar še vedno zahtevno, je zbrati podatke o relativno novih cerkvah,
grajenih po letu 1980, na ozemlju sedanje Republike Slovenije. Tako so podatki lahko bolj
natančni in je časovna prilagoditev, ki zajema spremembo valute, cene storitev, kupne moči,
standarda v Sloveniji in še podobnih parametrov kljub zahtevnosti vseeno možna in ob tem
dokaj natančna. Podatki o cenah izgradnje treh cerkva nam bodo pomagali oblikovati
povprečen strošek za izgradnjo skaralnega objekta z določeno površino in določeno
prostornino. Zaradi malega vzorca pridobljenih podatkov, bo možen le informativni izračun za
tipičen model cerkve, grajene v Sloveniji po letu 1980.
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2.2 Metoda dela
Za evidentiranje vseh katoliških cerkva, grajenih v minulih treh desetletjih, se je najprej
potrebno obrniti na najvišje katoliške instance v Sloveniji, torej na Nadškofijo Ljubljana in
Nadškofijo Maribor. Na poslano prošnjo o zbranih finančnih podatkih o izgradnjah cerkva so
odgovorili, da tega na nadškofijah ni in da po vsej verjetnosti tega tudi na župnijah ne bo
mogoče pridobiti (glej prilogi C in Č). Ta napoved se je večinoma uresničila. Proces
pridobivanja podatkov pa je bil zelo dolgotrajen. Začel se je namreč oktobra leta 2011, imel
vmesni premor za zadnji izpit na FGG, končal pa se je šele v začetku aprila 2012. Obe
nadškofiji sta pomagali evidentirati nove cerkve, ki so bile grajene v Sloveniji, vendar njihovi
seznami niso bili popolni. Zadnje, najbolj natančno evidentiranje, je potekalo marca 2012, s
pomočjo Letopisa Cerkve na Slovenskem 2000. V tej knjigi je bilo kar nekaj s strani nadškofij
neomenjenih novih cerkva, predvsem podružničnih, vseeno pa to ne zagotavlja, da so v tej
nalogi omenjene vse cerkve, ki so bile grajene po letu 1980. Ostaja težava, saj je bil letopis
izdan leta 2000 in tako ne zajema cerkva grajenih po letu 2000. Poleg tega je potrebno
omeniti, da so v letopisu samo za Nadškofijo Ljubljana1 skupaj zbrane nove župnijske cerkve
grajene v 20. stoletju, v Nadškofiji Maribor2 in Škofiji Koper pa tudi té ne. V vsakem primeru
je bilo potrebno preveriti v vseh škofijah, pri vsaki župniji posebej (vseh župnij v Sloveniji je
786, z vikariati, kuracijami in kaplanijami pa več kot 800 teritorialnih enot), če gre morda za
kakšno novo podružnično cerkev, v Škofiji Koper in Nadškofiji Maribor pa celo če gre še za
kakšno novo župnijsko cerkev. Zaradi nekaterih zanimivih označb o letih izgradnje, čeprav
gre samo za obnovo, ni izključeno, da je prišlo do kakšne napake in je katera od novih
cerkva spregledana.
Med potekom evidentiranja se tako kot za cenitveno poročilo zbere potrebne in relavantne
podatke o demografiji in gospodarstvu, ki vplivata na gradnjo cerkva. Zbere in uredi se
teoretično podlago za ocenjevanje stroškovne vrednosti, bolj natančno se preuči nemške
zakone, postopke in pripomočke. Najbolj se preuči nanašujoč del na stroškovno metodo v
ImmoWertV, prilogo NHK v WertR in standard, ki razčlenjuje dela na objektu, DIN 276. Vse
preučeno se v nalogi predstavi, podobno kot metoda uporabljena pri množičnem vrednotenju
Geodetske uprave Republike Slovenije in metoda na gradbenem spletnem portalu PeG.
Po evidentiranju se naključno izbere nekaj cerkva, ki se jih obišče in natančno izmeri ter
popiše. Izmerjenih in popisanih je bilo 19 cerkva, od katerih dve ne prideta v poštev za
1

Nadškofija Ljubljana je leta 2000 še zajemala sedanjo Škofijo Novo mesto, ki je bila ustanovljena leta
2006.
2
Nadškofija Maribor, je bila leta 2000 še škofija in je v Letopisu Cerkve po Slovenskem 2000,
obravnavana kot Škofija Maribor. Teritorialno je takrat zaobjemala še sedanji Škofiji Celje in Murska
Sobota, ki sta bili ustanovljeni leta 2006.
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obravnavo. V vzorec se torej zajame 17 cerkva (ena od teh je le v načrtih,, Lucija),
Lucija ki so bile v
veliki večini
ini izmerjene z laserskim merilcem Leica. Šest cerkva je v Nadškofiji Maribor (in ena
neobravnavana),, dve v Škofiji Celje (in ena neobravnavana), ena v Škofiji Murska Sobota,
Sobota
šest v Nadškofiji Ljubljana in dve v Škofiji Koper. Izmere in izračuni
uni lahko odstopajo do
približno 10 %,, zaradi zelo neugodnih oblik nekaterih cerkva, ki jih je bilo zato težko
natančno izmeriti.

Slika 1:: Lokacija izmerjenih in popisanih 17 cerkva [3].
Vse pridobljene podatke o cerkvah se združi v preglednicah
h in se izračuna
izrač
povprečne
vrednosti površin in prostornin glavne ladje cerkve, pomožnih prostorov, dolžinske metre
klopi in število sedežev. Popisana umetniška dela se poskuša posplošiti in ugotoviti, kolikšna
kolikš
je povprečna
na opremljenost nove cerkve.
Na podlagi pridobljenih podatkov, se za ves gradbeni del in za vso opremo ter umetniška
dela določi povprečen
en strošek. S tem se izračuna strošek izgradnje tipičnega
nega modela cerkve,
grajenega v Sloveniji po letu 1980.
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2.3 Okoliščine in faktorji, ki v splošnem vplivajo na vrednost nepremičnine
Na trg nepremičnin in na delovanje njegovih udeležencev vplivajo štirje temeljni faktorji:

•

družbeni trendi;

•

gospodarstvo;

•

državni nadzor in regulacija;

•

pogoji okolja [4].

2.3.1 Družbeni trendi
Družbeni

trendi

zajemajo

demografske

značilnosti,

število

prebivalcev,

velikost

gospodinjstev, naravno in mehanično gibanje prebivalstva (notranje in zunanje selitve),
življenjski slog, mentaliteta, življenjski standard in raven blaginje, veroizpoved in podobno [4].
Demografsko gibanje vpliva na gradnjo sakralnih objektov zelo učinkovito. Tako kot človek
želi imeti storitve čim bližje svojemu domu, tako v splošnem verni ljudje želijo, da je cerkev
med njimi in čim lažje dostopna. Največ cerkva je v zadnjih desetletjih bilo zgrajenih na
območjih, kjer so se naselja širila oziroma celo novo nastajala. V največjih dveh mestih v
Sloveniji je bilo od leta 1970 zgrajenih štirinajst župnijskih cerkva (od tega dve začasni,
kapeli). Nazoren primer hitro povečanega kraja in novonastale župnije ob pomembni
prometnici je Ivančna Gorica. Leta 1948 je bilo na zdajšnjem območju kraja le 186
prebivalcev, danes jih je že več kot 1500. Potreba po župniji in cerkvi je skozi desetletja
naraščala, tako so leta 1989 ustanovili župnijo, leta 1992 pa so že blagoslovili novo cerkev
[5]. V splošnem je manj potrebe po gradnji novih cerkva na podeželju, kjer se število
prebivalstva manjša. Poleg manjše potrebe po novogradnjah, ostajajo stroški župnij za
vzdrževanje in obnavljanje velikega števila podružničnih cerkva enaki, prihodki pa veliko
manjši zaradi manjšega števila župljanov. Kljub temu je kar nekaj primerov, kjer se je
zgradilo nadomestno cerkev, ki je bila v preteklosti porušena, največ v drugi svetovni vojni.
Najbolj vplivni parametri demografskega gibanja na gradnjo novih cerkva so naravno gibanje
oziroma rast prebivalstva, pripadnost veroizpovedi in mehanično gibanje prebivalstva.

2.3.1.1 Naravno gibanje prebivalstva v Sloveniji, prebivalstvena piramida
Staranje prebivalstva spreminja obliko prebivalstvene piramide. Izraz prebivalstvena
piramida izhaja iz oblike grafikona, ki ponazarja zdravo sestavo prebivalstva. Pogoj za pravo
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obliko piramide je namreč večje
čje število mlajših generacij
generacij, od vsake svoje starejše. Takšno
stanje generacij je najboljše tudi za socialno stabilnost
stabilnost družbe in države. V primeru večjega
ve
števila starejših od mlajših, mora v principu manjše število aktivnega prebivalstva delati za
večje
je število starejšega, upokojenega prebivalstva, poleg mladega, ki še ni samooskrbno.
V Sloveniji že dalj časa ne moremo narisati prave
p
oblike piramide,, ko gre za ponazoritev
prebivalstvene starostne sestave s pomočjo
pomo
grafikona
a prebivalstvene piramide.
piramide Žal tudi v
času, ko je bil trend naravnega prirasta pravi v tem pomenu, piramida ni bila povsem zdrava,
zaradi močnih
h ureznin, ki so posledica svetovnih vojn. Bolj pogosto najdemo prave
prebivalstvene piramide pri državah v razvoju in državah,
državah s splošno visoko ravnjo blaginje.
Prebivalstvene piramide,, ki nimajo oblike piramide, temveč
temve oblika bolj spominja na neke
vrste vazo, imenujemo tudi stara prebivalstva, kamor danes štejemo tudi Slovenijo. Vrhovi
diagramov postajajo vse bolj kopasti zaradi manjšega števila rojstev in podaljševanja
življenske dobe [6].

Grafikon 1:: Prebivalstvene piramide Slovenije po podatkih popisov 1948,, 1971, 1991, 2002
in Prebivalstvo po spolu in starosti, 31. marec 2009 [6].
LEGENDA:

1

zniževanje rodnosti,
rodnosti
4

2

visoka rodnost v sedemdesetih letih,
5

3

povojne “baby

boom” generacije, upad rojstev med drugo svetovno vojno,
vojno presežek žensk nad moškimi.
moškimi
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2.3.1.1.1 Anomalije v silhueti piramide
V grafikonih prebivalstva, ki ponazarjajo starostno sestavo prebivalstva v popisih leta 1948 in
1971 so hitro opazne anomalije, ki sicer lepo silhueto piramide »iznakazujejo«. To so
neposredni in posredni vplivi prve in druge svetovne vojne [6].
Najprej se opazi posreden vpliv zaradi zmanjšanja rodnosti v času vojn. Zaradi splošnega
znižanja ravni življenjske blaginje je prebivalstva, rojenega v času vojne znatno manj od
drugih generacij v časovni bližini. Malce slabše viden, a vsekakor prisoten, je neposredni
vpliv vojn, ki zmanjšuje predvsem število moških, ki so bili v času vojn v svojih najboljših letih
po fizični sposobnosti in so se morali v času vojne zato vojskovati. Na žalost jih je pri tem
veliko umrlo. Druga svetovna vojna je imela v primerjavi s prvo večji vpliv tudi na upad
civilistov (otrok, žensk in starih ljudi). Naposled je potrebno omeniti še pozitiven posreden
vpliv vojn, težnja po ohranitvi človeštva, oziroma natančneje tako imenovani »baby boom«
po drugi svetovni vojni. V obdobju nekaj let neposredno po drugi svetovni vojni, se je namreč
rodilo daleč največ otrok v primerjavi s katerim koli drugim obdobjem [6].
Poleg tega je zanimiva še ena izboklina v piramidi leta 2009 v letih med 27 in 33 let. Ta je
nastala zaradi številnih potomcev prve »baby boom« generacije. Poleg tega so znatni delež
prispevali otroci prve generacije priseljencev. Kasneje je viden upad rojstev in le v čisto
zadnjih petih letih nekolikšen vzpon [6].
Obstaja še ena anomalija v praktično vseh prebivalstvenih piramidah, ki pa ni posledica
nobene vojne. Zaradi daljše povprečne življenjske dobe žensk, je v najvišjih starostih veliko
več žensk kot moških.

2.3.1.2 Naravno gibanje števila prebivalstva v Sloveniji
Po zadnjem popisu v Sloveniji leta 2002, večina prebivalcev Slovenije priznava pripadnost
rimokatoliški cerkvi. Zato lahko sklepamo oziroma deloma privzamemo, da rast prebivalstva
posredno vpliva na večanje števila rimokatoliških vernikov. Rast prebivalstva svoj vpliv
pokaže v največ primerih veliko kasneje, kot pa je izmerjeno. To je posledica življenjske dobe
človeka, ki je bila leta 2008 pričakovana za moške 75,4 leta in za ženske 82,3 leta.
Povprečna starost je trenutno v Sloveniji 41,8 let, torej so trenutno za ta čas zelo pomembni
podatki o rodnosti tudi izpred približno štirideset let nazaj. Tako so tudi za leta, ko so bile
grajene obravnavane cerkve, pomembni podatki izpred več desetletij pred izgradnjo, čeprav
je bila takrat povprečna starost manjša (okoli 34 let sredi osemdesetih let 20. stoletja).
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Preglednica 1: Število prebivalcev na ozemlju Slovenije in naravno gibanje prebivalstva [6].
Število prebivalcev in naravno gibanje prebivalstva
Prebivalstvo
Začetno leto

Prebivalstvo
Končno leto

Število
Živorojeni

Umrli

Koeficienti na 1000 prebivalcev
Naravni
prirast

Živorojeni

Umrli

Naravni
prirast1)

1930−1939 1.373.082 1.445.503 339.022 211.832 127.190
24
15
9
1940−1949 1.448.991 1.447.550 298.458 216.779 81.679
20,8
15,1
5,6
1950−1959 1.459.622 1.571.873 320.919 156.738 164.181
21,1
10,3
10,8
1960−1969 1.580.535 1.709.752 291.988 160.453 131.535
17,8
9,8
8
1970−1979 1.719.906 1.872.133 293.583 178.227 115.356
16,4
10
6,4
1980−1989 1.893.064 1.996.325 267.241 195.102 72.139
13,7
10
3,7
1990−1999 1.996.377 1.978.334 194.511 191.023
3.488
9,76
9,59
0,17
2000−2009 1.987.755 2.032.362 189.025 186.418 2.607
9,42
9,30
0,12
1) Zaradi zaokroževanja stopnja naravnega prirasta ni vedno enaka razliki med koeficientoma
živorojenih in umrlih na 1000 prebivalcev.

Podatki po SURS govorijo, da se
je prebivalstvo v Sloveniji od leta
1930 do 1980, torej v petdesetih
letih, kljub drugi svetovni vojni,
zelo

povečalo.

Število

prebivalstva v Sloveniji se je
povečalo za več kot pol milijona
ljudi, kar je 37,9 % prirasta.
Naravni prirast je po tem, ko je v
petdesetih letih “baby booma”
poskočil

čez

10

promilov

povprečnega letnega prirasta,
vztrajno padal in se do leta 1991
pomanjšal na desetkrat manjšo
vrednost (1,1 promila). Tudi po
tem letu se upad ni ustavil, zato
je bil leta 1993 v Sloveniji prvič
negativni

naravni

prirast

prebivalstva. Po tem je nekaj let
tako rekoč stagniral, dodatno
rasel v negativno smer, vztrajal v
negativnih številkah, nato pa leta
2006 prvič po desetih letih
Grafikon 2: Gibanje števila prebivalstva na sedanjem
ozemlju Slovenije v letih od 1857 do 2002, naravni
zanihal nazaj med pozitivne
prirast prebivalstva v letih med 1920 in 2008, ter
selitveno gibanje v Sloveniji v letih med 1961 in 2008 [6]. številke. Od takrat dalje počasi
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raste a ostaja v majhnih številkah, to je do dva prebivalca letno več na tisoč prebivalcev v
Sloveniji.
Če se je sredi dvajsetega stoletja število prebivalstva močno povečevalo, pa tega nikakor ne
moremo trditi za prelomnico v enaindvajseto stoletje. Od leta 1990 do 2009 (19 let) se število
prebivalstva namreč ni povečalo niti za 40.000 prebivalcev, saj je bila rast prebivalstva le 1,8
%.
Naravnega gibanja prebivalstva se ne da neposredno primerjati s številom pripadnikov
Katoliški Cerkvi. Gibanje števila vernikov namreč ni premosorazmerno z gibanjem števila
prebivalstva. Kljub temu je naravno gibanje prebivalstva pomemben kazatelj blaginje v državi
in zaradi večinskega izrekanja za katoliško vero tudi okviren kazalec na število pripadnikov
cerkvi.

2.3.1.3 Veroizpoved v Sloveniji
Pomemben kazalec je nedvomno odstotek pripadnikov veroizpovedim, vendar se nanj ni
priporočljivo popolnoma zanašati, saj je v sekulariziranih družbenopolitičnih razmerah za
nekatere lažje, da svoje veroizpovedi ne priznavajo ali pa preprosto o tem ne govorijo. Med
popisom v letu 2002 se je obveščenost o izvajanju popisa razširila tudi na ta način, da se je
sprožila javna polemika o nujnosti in smotrnosti odgovarjanja na vprašanje o veroizpovedi
posameznika.
Poleg spreminjanja načina življenja, splošnega in vse bolj javnega nasprotovanja
veroizpovedim, gre morda tudi v tem iskati razlog, da je prisoten upad števila pripadnikov
rimokatoliški veri. Javna razprava v letu 2002 je bila zelo obširna, vendar je vseeno
pričakovati, da je vplivala le na tiste, najbolj neprepričane v svojo veroizpoved.
V zadnjih devetih popisih je bilo petkrat zastavljeno tudi vprašanje o veroizpovedi. Razlike
med okoliščinami popisov in zastavljenim vprašanjem pa so vseeno tolikšne, da vsi rezultati
niso neposredno primerljivi med seboj. V popisih leta 1921 in 1931 je bilo vprašanje
zastavljeno predvsem iz formalnega aspekta in tako odgovor ni mogel zajemati subjektivne
komponente [7].
Leta 1953 se v popisu ne pojavi več beseda 'veroizpoved', temveč se je spraševalo po
'odnosu do vere'. Ni bilo namreč pomembno, ali vprašanec formalno pripada veroizpovedi, ki
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jo navede,
ede, vendar le odnos do omenjene vere. Vodilne in pobudnike za vključitev
vklju
vključ
vprašanja
je zanimalo predvsem, kolikšen del prebivalstva je še veren in kolikšen ni več.
ve Vera namreč v
več
režimu SFRJ načeloma
eloma ni bila zaželena in je bilo gibanje veroizpovednih skupno
skupnosti zelo
omejeno. Pri tem vprašanju se prvič
prvi pojavi pojasnilo, da osebi na to vprašanje ni treba
odgovoriti, če tega ne želi [7].
Preglednica 2:: Prebivalstvo po veroizpovedi, Slovenija, popisi 1931−2000,
1931 2000, str 68 [7].
1
Prebivalstvo po veroizpovedi, Slovenija, popisi 1931−2002
1931
,v%

2

2

1921
1931
1953 1991 2002
Katoliška
96,6
97,0
82,8 71,6 57,8
Protestantska
2,6
2,3
1,5
0,9
0,8
Pravoslavna
0,6
0,6
0,3
2,4
2,3
Islamska
0,1
0,1
0,1
1,5
2,4
Druge veroizpovedi
0,1
0,1
0,1
0,0
0,2
3
Verniki, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi
0,0
/
0,1
0,2
3,5
Ni vernik, ateist
/
0,0
10,3
4,4
10,2
Oseba ni želela odgovoriti
/
/
/
4,3
15,7
4
Neznano
/
0,0
4,9
14,6
7,1
1
2
3
4
Ozemlje ob popisu, Navzoče
e prebivalstvo, Vključno z neznano veroizpovedjo, V popisu leta 1931
sta bili skupini neznano in druge veroizpovedi združeni. V popisu leta 1953 sta bili skupini neznano
in brez odgovora prikazani skupaj.
Veroizpoved/leto popisa

Na obeh popisih v letih 1991 in 2002 je bilo ob vprašanju pojasnilo o možnosti
neodgovarjanja, kljub temu daanketirance
anketirance o odgovarjanju na vprašanja v popisu
popis zavezuje
vsakokratni zakon za dotični
ni popis
popis.. Razlika med tem dvema popisoma je bila v tem, da je
bilo v popisu leta 1991
odgovor o veroizpovedi
potrebno

vpisati

na

ustrezno

mesto,

leta

2002 pa je bilo poleg
ustreznega

mesta

za

vpis

pripadnosti

veroizpovedi, ponujenih
že nekaj odgovorov, in
sicer

»ne

nobeni

pripadam

veroizpovedi,

čeprav verujem«,
pripadam

nobeni

veroizpovedi,
verujem,

»ne

kajti

sem

ne

ateist/

Grafikon 3:: Prebivalstvo, ki se je opredelilo za katoliško
veroizpoved, občine,
ob
Slovenija popis 2002 (najsvetlejša barva
pomeni 10-29,9
10
% (dve občini), manj svetla 30-49,9
49,9 % (12),
temnejša 50-69,9
50
% (97) in najtemnejša 70-91,9
91,9 % (81 občin)
ob
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ateistka« in »na to vprašanje ne želim odgovoriti« [7].
Dokaj velika razlika se zazna med deležem vernega prebivalstva v urbaniziranih področjih in
ruralnih območjih. Analiza popisov iz let 1991 in 2002 kaže, da je ruralnega prebivalstva celo
manj kot mestnega (ob obeh popisih je 49,2 % prebivalstva nemestnega, ostalo pa
mestnega 50,8 %), ko pa gre za pripadnost veroizpovedi, pa je vernikov iz nemestnih okolij
veliko več kot iz mestnih. Prvih je namreč 57,8 % po Popisu 1991 in 58,8 % po Popisu 2002,
medtem ko je po dotičnih popisih mestni delež vernikov le 42,2 % in 41,2 % vseh vernikov v
Sloveniji.
Preglednica 3: Primerjava deleža prebivalstva po pripadanju katoliški veri ali kateremu od
podanih odgovorov na popisu in po tipu naselja, Slovenija, Popis 1991 in 2002 [6].
Skupaj
Veroizpoved

1

1991

Mestna naselja
1

2002
(%)

1991

Nemestna naselja
19911

2002

2002

(%)

Št. odg.

(%)

Št. odg.

(%)

Št. odg.

(%)

Št. odg.

(%)

SKUPAJ

1.913.355 100

1.964.036 100

971.502

100

997.772

100

941.853

100

966.264

100

Katoliška

1.369.873 71,6 1.135.626 57,8

578.541

59,6

467.566

46,9

791.332

84,0

668.060

69,1

Št. odg.

Št. odg.

Je veren, vendar
ne pripada
nobeni
veroizpovedi

3.929

0,2

68.714

3,5

2.504

0,3

44.638

4,5

1.425

0,2

24.076

2,5

Ni vernik, ateist

84.656

4,4

199.264

10,1

69.164

7,1

147.941

14,8

15.492

1,6

51.323

5,3

Ni želel odg.

81.302

4,2

307.973

15,7

51.465

5,3

171.604

17,2

29.837

3,2

136.369

14,1

Neznano

278.567

14,6

139.097

7,1

197.565

20,3

77.771

7,8

81.002

8,6

61.326

6,3

1

Podatki preračunani po metodologiji Popisa 2002.

Zaradi razlike o formalnosti oziroma subjektivnem vidiku na vero v zastavljenem vprašanju o
veroizpovedi, primerjava med popisi iz let 1921 in 1931 s popisi iz let 1953, 1991 in 2002 ni
mogoča. Prav tako zaradi razlike v političnih razmerah ne moremo primerjati popisa iz leta
1953 s popisoma iz let 1991 in 2002. Rezultati na vprašanje o veroizpovedi, ki so med seboj
neposredno primerljivi, so le iz popisov iz let 1921 in 1931 ter 1991 in 2002 [7].

2.3.1.4 Narodna sestava Slovenije
Preglednica 4: Pogostnost opredelitev za katoliško
veroizpoved med rojenimi v Sloveniji in rojenimi v
tujini, Slovenija, Popis 1991 in 2002 v % [7].
Prebivalstvo Slovenije
Rojeno v Sloveniji
Rojeno v tujini

Popis 1991

Popis 2002

71,6
74,7
42,5

57,8
60,4
30,6

Narodna

sestava

slovenskega

prebivalstva je pestra, vendar velika
večina, to je 83,06 % prebivalstva
Slovenije za narodno pripadnost navaja

slovensko. Odstotek slovenske narodne pripadnosti v Sloveniji je v upadu, saj se jih je še
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leta 1991 za Slovence opredelilo 88,31 %, leta 1961 pa celo 95,65 %. Veroizpoved je bila
včasih skorajda neposredno pogojena z narodno pripadnostjo. To nekdanje nenapisano
pravilo ima čedalje manj teže, vseeno pa lahko opazimo znatno razliko med deležem
katoličanov med rojenimi v Sloveniji in v tujini. Zaradi trenda priseljevanja, lahko tudi zaradi
tega še nekaj časa pričakujemo rahel upad deleža pripadnikov katoliški veri.

2.3.1.5 Mehanično gibanje prebivalstva
Vpliv urbanizacije in suburbanizacije se odraža predvsem v tem, da ljudje s svojim
spreminjanjem prebivališča širijo in ustvarjajo nova naselja, ki povzročijo zaradi narave
človeka, nove potrebe. Ker je človek civilizirano bitje ima celo več potreb, kot samo tiste, ki
se zdijo na prvi pogled edine nujno potrebne za preživetje. Brez socialnega, religioznega in
kulturnega dela življenja množica ljudi na dolgi rok ne bi zdržala. Zato se ob ustvarjanju novih
naselij pojavijo potrebe po infrastrukturi za tovrstne dejavnosti.

Grafikon 4: Sprememba števila prebivalstva glede na Popis 1991, občine, Slovenija, Popis
2002. Povečanje, rdeča barva: svetla 0,1-2 % (25 občin), manj svetla 2,1-5 % (44), temnejša
5,1-10 % (38) in najtemnejša več kot 10,1 % (27). Zmanjšanje, modra barva: svetla 0,1-2 %
(13), manj svetla 2,1-5 % (23) in temnejša več kot 5 % (22 občin) [6].
Na območju Ljubljane in Maribora, se je zaradi širjenja obeh mest v drugi polovici dvajsetega
stoletja večkrat pojavljala potreba po novih cerkvah. Tako so v novonastalih območjih
oziroma zaradi vse večjih predmestij teh dveh mest, v zadnjih 32. letih zgradili enajst
župnijskih cerkva (od tega dve začasni, kapeli) od skupaj 35. v Sloveniji. To je več kot 31 %
župnijskih cerkva na območju, kjer danes živi 19 % ljudi.
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V nekaterih občinah je v grafikonu 4 dobro razvidno, kako se je v zadnjih letih povečevalo
število prebivalcev, največ zaradi priseljevanja. Te občine so predvsem v okolici Ljubljane,
ker je v zadnjih letih bolj prisotna suburbanizacija, kot pa urbanizacija. Širjenje največjih dveh
slovenskih mest se je upočasnilo oziroma ustavilo, zato ni za pričakovati novogradenj
cerkva, kot je bilo to v drugi polovici 20. stoletja, ko sta se mesti hitro širili, na novo priseljeni
ljudje, pa so bili brez cerkva in župnišč v bližini.
Preglednica 5: Primerjava deležev prebivalstva Slovenije po različnih velikostih naselij v času
popisov leta 1961, 1971, 1981 in 1991 [8].
Velikostni razredi
števila prebivalcev
Skupaj

1−199
200−499
500−999
1.000−1.999
2.000−4.999
5.000−9.999
10.000−19.999
20.000−29.999
30.000−49.999
50.000−99.999
100.000 +

Število naselij

1961
6.028
4.178
1.380
331
88
30
15
3
1
0
1
1

1971
6.001
4.280
1.246
311
95
46
13
6
1
1
1
1

1981
5.933
4.288
1.161
295
100
60
19
6
2
2
0
2

Delež prebivalcev (%)

1991
5.986
4.393
1.113
282
106
53
23
8
3
3
0
2

1961
100
22,5
26,3
14,1
7,6
5,6
5,9
3
1,3
0
5,2
8,4

1971
100
20,7
22,1
12
7,4
8,2
5,6
4,9
1,6
1,8
5,6
10,1

1981
100
18,1
18,7
10,6
7,1
10
6,8
5,2
2,5
3,5
0
17,5

1991
100
17
17,2
9,7
7,4
8,6
7,8
5,6
3,8
3,9
0
18,9

Največje razlike v deležu prebivalstva so vidne v najmanjših vaseh in največjih mestih
Slovenije. V vaseh z manj kot tisoč prebivalci se je od leta 1961 do leta 1991 delež
prebivalstva zmanjšal kar za 19 % (iz 62,9 % na 43,9 %), medtem ko se delež prebivalcev v
naseljih velikih med 1.000 in 1.999 prebivalci tako rekoč ni spremenil. V istem času se je
delež v naseljih večjih od 2.000 prebivalcev zvečal za 19,2 % (iz 29,4 % na 48,6 %), k temu
deležu pa so največ prispevala za slovenske razmere velika mesta (večja od 10.000
prebivalcev), ki so s svojim večanjem prispevale 14,3-odstotno povečanje mestnega
prebivalstva v Sloveniji.
Očitno je, da se je delež mestnega prebivalstva v Sloveniji konec 20. stoletja močno povečal.
To pa je za gradnjo novih sakralnih objektov dvorezen meč. Po eni strani namreč prebivalci v
novih razširitvah in območjih mest potrebujejo nove sakralne objekte, po drugi strani pa
raziskave kažejo, da je mestno prebivalstvo v splošnem manj verno (Preglednica 3),
posebno v primeru katoliške vere. V tem primeru je torej težko določiti, kako urbanizacija
vpliva na gradnjo katoliških cerkva, je pa gotovo, da ob hitrih prilivih, kot je bilo to v Ljubljani
in Mariboru v drugi polovici 20. stoletja vpliva pozitivno, kako pa to dolgoročno vpliva, pa je
težko ocenljivo in preverljivo. Poleg tega je potrebno na tem mestu omeniti, da proces
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urbanizacije slabo vpliva predvsem na najbolj odročne kraje, kjer je veliko starih cerkva
podružnic, ki so tako z vse manj verniki težje vzdrževane.
Preglednica 6: BDP in BDP na prebivalca, letni
podatki, Statistični urad Republike Slovenije [6].
Mil. $

Mil. €

V $ na
preb.

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

10.277
9.782
8.806
6.215
5.912
6.583
10.273
12.339
10.737
12.112
17.382
12.673
12.523
12.673
14.386
20.941
21.149
20.420
21.747
22.310
19.979
20.499
23.136
29.152
33.838
35.718
38.945
47.368
54.831
49.251

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13.674
10.271
9.688
10.849
12.162
16.209
16.889
18.076
19.396
20.944
21.699
22.912
24.570
25.835
27.253
28.723
31.050
34.562
37.280
35.311

5.405
5.101
4.575
3.215
3.043
3.336
5.187
6.202
5.369
6.058
8.699
6.331
6.275
6.366
7.233
10.530
10.628
10.280
10.970
11.246
10.043
10.291
11.597
14.603
16.942
17.852
19.396
23.463
27.117
24.123

2010

46.951

35.416

22.916

V€
na
preb.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
6.843
5.131
4.854
5.450
6.115
8.151
8.488
9.100
9.785
10.55
8
10.90
8
11.50
2
12.31
6
12.94
2
13.64
5
14.35
5
15.46
4
17.12
0
18.43
7
17.29
5
17.28
6

Real.
rast
(br) v
%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-8,9
-5,5
2,8
5,3
4,1
3,6
5
3,5
5,3
4,3
2,9
3,8
2,9
4,4
4
5,8
6,9
3,6
-8
1,4

2.3.2 Gospodarstvo in gospodarske okoliščine
Gospodarsko

stanje

nam

prikažejo

kazalci

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 in podobno [4].
Gradbeništvo je ena izmed najbolj neposredno
povezanih dejavnosti z gospodarskim stanjem v
državi. V največ primerih se gradbeništvo razvija in
bohoti

premo

sorazmerno

z

gospodarstvom.

Nemalokrat je ta pogojenost vidna neposredno in
mnogokrat velja tudi obratno. Zato ne velja vedno
samo, da v primeru stagnacije oziroma recesije
gospodarstva, ni gradbišč ali pa mirujejo, ampak
lahko

sklepamo

tudi,

da

v

primeru

gradenj

gospodarstvo cveti ali je vsaj v dobičkonosnem
stanju, v primeru stagnacije na gradbiščih oziroma
ob njihovi odsotnosti pa je gospodarstvo v slabem

stanju. Najboljši prikaz uspešnosti in aktivnosti gospodarstva je bruto domači proizvod
(BDP).
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2.3.2.1 Gospodarska rast v Sloveniji
SURS: »Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in
najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti.«
Ker je bruto domači proizvod zaenkrat še vedno najboljši kazatelj stanja gospodarstva (le
tega imajo namreč sčasoma namen zamenjati s kazalcem, ki bo vključeval tudi parametre
kot so varstvo za okolje, socialne razmere, splošna blaginja ipd.), lahko iz njega preberemo
marsikaj zanimivega. Takoj sta opazna padca gospodarstva v Sloveniji v času osamosvojitve
in tri leta po njej ter v času svetovne finančne krize po letu 2008 in kasneje. Sicer je realna
gospodarska rast bila skozi obdobje samostojne Republike Slovenije zelo konstantna.
Gospodarska rast naj bi v principu vodila k splošni blaginji, le-ta pa v teoriji sproži gradnje, ki
niso primarno preživetvenega pomena. Med te objekte spadajo tudi sakralni objekti v tem
času. Denimo v času turških vpadov so bili tudi ti primarno preživetvenega pomena, zaradi
pomembnosti varovanja premoženja in utrdbeno zakloniščnega pomena (na primer cerkev
na Šmarni gori). Za sakralne objekte naj bi verniki bili pripravljeni darovati več finančnih in
drugačnih sredstev, če imajo tako imenovani presežek za svoje vsakodnevne nujne potrebe.
Namenoma je uporabljen pogojnik, saj je v resničnem življenju mnogokrat ravno obratno. Če
ne drugače, so bili ljudje v ekonomsko slabih časih skromni in pripravljeni pomagati osebno s
fizično pomočjo.

2.3.2.2 Cene zemljišč
Zaradi specifičnosti objekta, ki cerkev nedvomno je, nanjo najemnine in cene drugih
nepremičnin ne vplivajo bistveno, razen zemljišča.
Zemljišče je glede gibanja cen poglavje zase, vendar nujno potreben za poznavanje končne
cene. Na ceno zemljišča vplivajo najbolj namembnost, lokacija, komunalna opremljenost,
dostop, oblika, velikost, geološka sestava in teren. Ocena vrednosti se največkrat izračuna z
neposredno primerjavo podobnih nepremičnin ali z izpeljankami te temeljne metode. Cena
posameznega zemljišča je skupek ogromno parametrov, ki zahtevajo posebno analizo, da je
lahko zajeta kot del stroškovne vrednosti izgradnje posamezne cerkve. Ta del gradnje, se v
tej nalogi obravnava kot vhodni podatek oziroma ga naloga ne obravnava.

18
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

2.3.2.3 Stroški gradnje
Zaradi sprememb metodologij izračunavanja stroškov gradnje, kazalci iz obdobij pred letom
1998 niso neposredno primerljivi s sedanjimi [9]. Za zadovoljivo primerljivost bi bilo potrebno
veliko ekonomskega znanja in poznavanja uporabljenih metodologij. Podatki o indeksih
gradbenih stroškov, ki so na SURS-u objavljeni in pridobljeni iz GZS-ja, segajo po enotni
metodologiji v leto 1998, nanašajo pa se na stroške gradnje novih stanovanjskih stavb v
Sloveniji. Zato indeksi za neposredno uporabo niso primerni, lahko pa z njimi sledimo gibanje
stroškov, ki so bili za veliko večino gradenj zelo podobni. Ker je podatkov o gradbenih
stroških premalo, iz GZS-ja pa ni bilo odgovora na prošnjo za pridobitev podatkov, se bo v
nalogi upoštevalo le inflacijo.
Preglednica 7: Indeksi gradbenih stroškov za nove stanovanjske stavbe v gradbeništvu
(standardna klasifikacija dejavnosti 2008), Slovenija, povprečje 2005 = 100, četrtletni podatki
(pri vseh letih je prikazan le podatek za prvo četrtletje in za leto 2009 prvo in četrto) za leta
1998−2009 (star vir podatkov − GZS) [6].
Gradbeni
stroški − Stroški
Stroški
SKUPAJ materiala dela
1998Q1
1999Q1
2000Q1
2001Q1
2002Q1
2003Q1
2004Q1
2005Q1
2006Q1
2007Q1
2008Q1
2009Q1
2009Q4

62,1
66,6
70,2
75,1
79,3
83,3
89
98,7
100,9
106,5
111,3
114,5
114,7

65,7
69,2
71,9
76,4
80,3
83,6
88,3
99,7
99,8
106,6
109,8
112,1
111,9

53,3
59,8
65,8
71,9
76,8
82,6
90,6
96
103,5
106,3
115,2
120,4
121,8

2.3.3 Državni nadzor in regulacija
Značilnosti na področju javnega sektorja, prostorskega
načrtovanja, standardov v gradbeništvu, varovanju zdravja,
državne in lokalne fiskalne politike, specifičnih pravnih
predpisov

glede

najema

nepremičnin,

odvzema

ali

omejitve lastninske pravice, predpisov glede varovanja
okolja, posojilništva in naložbeništva [4].
Politika v času SFRJ-ja ni bila naklonjena gradnji cerkva.
Država torej ni dajala nobene vrste podpor, medtem ko je
nekaj sredstev prišlo iz nekaterih drugih držav. Donatorji

so bili različni strukturni skladi, prijatelji in duhovne skupine iz tujine (npr. Družba Jezusova −
jezuiti iz Nemčije). To je bilo zelo ugodno, in sicer ne samo zato, ker so bila pridobljena
finančna sredstva, ampak tudi zaradi velike zaželenosti deviz, predvsem nemške marke. V
primerih, ko so strukturni skladi in drugi donatorji sofinancirali gradnjo z najpogostejšimi
nemškimi markami (pogosti tudi švicarski franki in ameriški dolarji), so bili izvajalci zelo
zainteresirani, da izvedejo dela in jih dobijo plačana v devizah, saj je bila domača valuta
jugoslovanski dinar in kasneje kratek čas tudi slovenski tolar nezanesljiva predvsem pa
nestabilna.
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Mnogi pisni in ustni viri pričajo, da je bila gradnja s strani države v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja prej namenoma ovirana kot pa podpirana. Pogosto se je to kazalo z
večkratnim zavračanjem prošnje za gradbeno dovoljenje cerkve na lokalnih skupnostih (npr.
Kidričevo), nekajkrat pa tudi s prepovedmi delovanja župnij oziroma z izdajanjem prepovedi
maševanja, poučevanja verouka (npr. Radenci) ter z izdajanjem glob za kaljenje miru zaradi
izvajanj verskih obredov (npr. Maribor - Pobrežje). Pogosto so lokalne skupnosti na gradnjo
pristale šele po tem, ko so pobudniki gradnje cerkve sprejeli pogoj izgradnje dragih zaklonišč
z debelimi betonskimi zidovi in veliko jeklene armature (npr. Kidričevo, Ljubljana - Moste,
Maribor - Pobrežje in Radenci).
Ravno zaradi strogega državnega nadzora v času SFRJ-ja, se je nemalokrat račune oziroma
kakršnekoli dokumente v zvezi z gradnjo skrivalo ali celo sproti uničevalo (npr. Ljubljana Koseze, sedemdeseta leta 20. stoletja). Tudi zaradi tega je, po besedah nekaterih župnikov,
računov in potrdil o izvajanju del zelo malo.
Ker na državno pomoč ni bilo moč računati, so se investitorji pogosto obračali na znance,
prijatelje, rojake in redovniške skupnosti v tujini. Tako je pomoč za gradnjo cerkve na
Kidričevem prihajala npr. iz župnije iz pobratene župnije v Švici, v Radencih iz bratske
župnije Stuttgart - Rohr v Nemčiji in številnih Slovencev v Kanadi ter ZDA, v Polzeli iz
Dunaja, včasih pa so na pomoč priskočila tudi domača podjetja (npr. Unior je pomagal graditi
cerkev v Zrečah).
V času samostojne Republike Slovenije, se je naklonjenost lokalnih oblasti gradnji zelo
izboljšala. V nekaterih svetlih izjemah so lokalne oblasti celo finančno prispevale k izgradnji
ali opremljanju notranjosti (npr. župniji Ljubljana - Moste sta občina in krajevna skupnost
finančno pomagali pri nakupu orgel). Leta 2010 pa se je ponovno izkazalo podjetje Unior, ki
je v celoti investiralo v izgradnjo cerkve na Rogli.

2.3.4 Pogoji okolja
Značilnosti naravnega in ustvarjenega okolja so: klimatske in podnebne značilnosti,
topografija in prst, vsebnost strupenih snovi, naravne omejitve za prihodnji razvoj,
gospodarska javna infrastruktura, značilnost in zaželenost neposredne okolice ocenjevane
nepremičnine [4].
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Klimatske in podnebne značilnosti v Sloveniji ne vplivajo bistveno na ceno gradnje. Potrebno
je upoštevati veter, predvsem na primorskem, kjer je zato potrebno kvalitetno izdelati in
pritrditi kritino. Nujno potrebno je upoštevati potresno nevarnost, ki je prisotna po vsej
Sloveniji vendar z različnimi stopnjami nevarnosti.
V času SFRJ-ja je bila cerkev veliko bolj nezaželena s strani države kot s strani ljudi, kar se
je v sedanji državi malodane diametralno spremenilo. V teh časih je svoboda govora in
verskega oziroma neverskega prepričanja pripeljala celo do tega, da nemalokdo zloglasno
nasprotuje cerkvi. Pogoji okolja so za vsak objekt, celo za vsako cerkev posebej specifični in
drugačni. Razlike okolja se zelo spreminjajo predvsem med mestnimi in ruralnimi območji,
razlike pa so tudi na regionalnih in mikroregionalnih območjih.
Zelo veliko ustnih virov priča o tem, da je bilo pri izgradnjah cerkva v sedemdesetih in
osemdesetih letih prejšnjega stoletja veliko prostovoljcev, ki so v udarnih akcijah pomagali
graditi nove cerkve (npr. Ljubljana - Fužine, Ljubljana - Zadobrova, Stara Loka - Planica in
Šoštanj). S tem so nazorno pokazali, da jim je cerkev več kot samo dobrodošla. Trend kaže,
da s časom upada pripravljenost za prostovoljno delo in s tem število omenjenih udarniških
akcij, kar pa je poleg verjetnega splošnega manjšega odobravanja cerkve s strani ljudi,
morda tudi posledica spremenjenega oziroma hitrejšega načina življenja.
Sicer pa se večkrat pojavi problem okolja v strnjenih naseljih, kjer je za bližnje stanovalce
lahko moteč cerkveni zvonik zaradi morebitnega zvonjenja zvonov v njem (npr. Maribor - Sv.
Križ, Ljubljana - Dravlje, prepoved zvonjenja v starem zvoniku) ali pa zaradi bližnje
pomembne arhitekture (npr. v bližini Plečnikovih Žal so omejili višino gradnje, nova cerkev na
Žalah je imela tako v naprej omejeno višino). Tudi v manjših krajih je mnogokrat prihajalo do
neodobravanja bližnje okolice (npr. Kidričevo in vandalizem leta 1990 v Radencih).

2.4 Viri
Za pridobitev statističnih podatkov, je najbolj služil SI-STAT podatkovni spletni portal,
Statistični urad Republike Slovenije in knjižne izdaje prav tako SURS-a: Statistični Letopis
2010, Ljubljana 2010, posebna publikacija Verska jezikovna in narodna sestava prebivalstva
Slovenije, Popisi 1921−2002, Ljubljana 2003 ter Popisi na Slovenskem 1948−1991 in Popis
2002, Ljubljana 2001.
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Teoretično podlago za način obravnave okoliščin in faktorjev, ki vplivajo na vrednost
nepremičnin ter o metodah vrednotenja nepremičnin s poudarkom na metodi stroškov, se
povzema predvsem po študijskem gradivu Trg nepremičnin in vrednotenje nepremičnin,
Maruška Šubic-Kovač, 2010. Osnova za obravnavo ne tržnih vrednosti nepremičnin so
Mednarodni standardi za ocenjevanje vrednosti izdani leta 2011.
Uporabijo in preučijo se nemški predpisi ImmoWertV o stroškovni metodi, standard za
razčlenitev del DIN 276 in priloge nemških smernic WertR za vrednotenje nepremičnin, NHK
2000 in NHK 2005 (osnutek priloge še ne izdane priloge NHK 2010). Vse omenjene nemške
uredbe so objavljene na spletnih straneh nemškega ministrstva za pravosodje in na spletnih
straneh nemškega ministrstva za promet, gradnjo in bivanje, od koder sem črpal gradivo in
najpomembnejše dele prevedel v slovenščino. DIN 276 se deloma preuči v knjižni
obrazložitvi Hochbaukosten - Flächen - Rauminhalte (stroški visokogradenj, površine,
prostornine) Peter J. Frölich, 13. Izdaja, Vieweg 2006, deloma pa po prevodu na internetni
strani Inženirske zbornice Slovenije, Franc Pečovnik.
V pomoč pri delu sta služili tudi diplomski deli Vpliv starosti in vzdrževanosti stavbe in
stanovanja na vrednost stanovanja, Matija Polajnar, 2006 in Metoda stroškov pri vrednotenju
nepremičnin v Nemčiji, Jure Kern, 2004. Preko spleta sem črpal javno dostopne podatke v
REN-u in na PeG-u. Nejavno dostopne podatke na PeG-u sem dobil od mentorice te naloge,
za izključno študijske namene.
Za evidentiranje cerkva, sta pomagali najprej Nadškofija Ljubljana in Nadškofija Maribor,
nato pa sem sam evidentiral vse nove cerkve, ki so bile grajene do leta 2000 po Letopisu
Cerkve na Slovenskem 2000. O cerkvah sem največ izvedel od župnikov, ki sem jih v veliki
večini, kjer so nove cerkve, poklical po telefonu. Nekaj informacij sem pridobil od župnikov
preko elektronske pošte, najbolj koristni podatki pa so bili pridobljeni iz osebnih pogovorov z
župniki, ob obisku za popis in izmere cerkva (19 obiskov). Finančne podatke sem pridobival
na samih župnijah, kjer so to dovolili, po nekod sem lahko celo na njihove stroške kopiral, po
nekod pa sem si izpisoval podatke ročno. Veliko podatkov sem našel v brošurah in knjigah,
ki so mi jih dali na župnijah brez izjeme brezplačno. Zelo veliko podatkov o cerkvah je bilo
pridobljeno preko spleta. Iz tega medija je bilo pridobljeno tudi veliko fotografij cerkva, največ
iz spletne strani www.druzina.si, veliko fotografij pa je bilo narejenih tudi v lastni režiji.
Pomembne podatke o umetniških in mojstrskih tarifah sta posredovala akademski kipar
Marjan Drev in orglarski mojster Tomaž Močnik.
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2.5 Čas obravnave
Poizvedovanje o cerkvah novogradnjah se je začelo 1. oktobra leta 2011. Nekateri podatki
so bili pridobljeni prek telefonskih pogovorov z župniki in prebiranjem brošur v prihodnjih
dveh mesecih, največ podatkov pa je bilo pridobljenih iz Letopisa Cerkve na Slovenskem
2000, prebiranjem brošur in knjig ter iskanjem na spletu v februarju in marcu 2012.
Obravnava podatkov se je začela februarja in nadaljevala v marcu 2012. Prilagoditve
stroškov z inflacijo, so bile prilagojene na 1. marec 2012.

2.6 Valuta
V nalogi se v vseh končnih izračunih uporablja evro. Prilagoditve oziroma upoštevanje
inflacije jugoslovanskega dinarja, slovenskega tolarja in evra se izračunava z računalom za
revalorizacijo denarnih zneskov na spletni strani SURS-a. Vrednost nemške marke je
preračunana po tečajni listi Banke Slovenije. Vrednost ameriškega dolarja, ki je uporabljen v
preglednici 6, ni preračunana.
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3 TEMELJNI POJMI

Tržna vrednost je po MSOV:
Ocenjeni znesek, za katerega naj bi si voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala
premoženje na datum ocenjevanja vrednosti v transakciji med nepovezanima in neodvisnima
strankama po ustreznem trženju, pri kateri sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez
prisile [10].

3.1 Metode vrednotenja nepremičnin
Vrednotenje nepremičnin je posebej zahtevno tudi zaradi svoje narave relativno visokih
zneskov. Za povprečnega državljana je transakcija v višini vrednosti nepremičnine
nevsakdanja, pa naj gre le za majhno zemljišče ali pa za veliko stanovanjsko poslopje.
Zaradi relativno velikih zneskov, se nemalokrat izkaže, da je za izračun celotne vrednosti
nepremičninske enote, najbolj preprosto določiti vrednost ene merske enote, npr. m2
površine ali m3 prostornine. Če gre za izračun vrednosti nepremičnine, ki zajema več enot
nepremičnin, se lahko pred izračunom celotne vrednosti nepremičnine izračuna vrednost
vsake nepremičninske enote posebej.
V nepremičninskem poslovnem svetu predstavlja osnovni način ocenjevanja vrednosti
posamično vrednotenje nepremičnin. Za to so razviti in znani trije temeljni načini
posamičnega tržnega vrednotenja nepremičnin. Po ameriškem ASA (American Society of
Appraisers, ameriška družba cenilcev) in nemški zakonodaji (ImmoWertV) je terminologija za
te tri metode sledeča (v nadaljevanju, so pri nekaterih terminih navedeni izvirni angleški in
nemški izrazi, kjer včasih prihaja do različnih prevodov v slovenščino) [4]:
•

metoda neposredne primerjave cen podobnih nepremičnin (direct sales comparison
approach) oziroma metoda primerjave vrednosti (Vergleichswertverfahren)3;

•

metoda donosa (income approach) oziroma metoda vrednosti donosa
(Ertragswertverfahren);

•

metoda stroškov (cost approach) oziroma metoda stvarne vrednosti
(Sachwertverfahren) [4].

3

Za metodo neposredne primerjave cen se v literaturi pojavlja več imen, kot so: tržno primerjalna
metoda (market comparison approach), metoda neposredne primerjave transakcij (direkt sales
comparison approach), tržna metoda (market approach), metoda na podlagi tržnih podatkov (market
data approach) (Friedman et al 1988, 307). Metoda na podlagi donosa (income approach) je včasih
označena tudi kot metoda kapitalizacije neto donosa (net income capitalization approach) [4].
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Za metodo neposredne primerjave cen podobnih cen je potrebno imeti na voljo podatke o
podobnih nepremičninah, ki so bile nedavno prodane oziroma prodane že pred časom pri
čemer je potrebna dodatno še časovno-inflacijska prilagoditev. Za ocenjevanje vrednosti
sakralnih objektov se ne da uporabiti metode neposredne primerjave cen podobnih
nepremičnin, ker v splošnem cerkve v Sloveniji niso naprodaj. Poleg dejstva, da je tovrstna
prodaja redka tudi v tujini, je potrebno upoštevati, da v nekaj primerih ne bi šlo v resnici za
tržno prodajo, ampak da bi šlo morda le za prepis med župnijami oziroma novonastali župniji,
škofijami ali nadškofijami, za prisilno prodajo ali pa za nacionalizacijo oziroma
denacionalizacijo. Slednja v primeru nadomestne menjave (npr. da je bil prvotni objekt že
porušen ali ga ni mogoče vrniti) lahko vsebuje segmente vrednotenja. Pri večini naštetih
primerov ni govora o prodaji, razen pri prisilni prodaji, ki ni tržna.
Metoda donosa se nanaša na finančni prihodek in dobiček, ki ga bo objekt s svojo izgradnjo
prinašal v svojih nadaljnjih letih in v vseh letih svojega obstoja oziroma v obdobju svoje
gospodarne življenjske dobe. Ta se največkrat pojavlja v obliki najemnine, stanarine in
drugačnem ekonomskem donosu. Izgradnja sakralnih objektov nima primarnega namena
prinašati finančnega donosa, ampak bolj duhovni in socialni donos. Pretvorba duhovnega in
socialnega donosa v ekonomskega je prezahtevna, subjektivna in neoprijemljiva, zato te
metode ni moč uporabiti.
V primeru dobrih podatkov lahko naredimo oceno vrednosti s pomočjo pregleda in seštevka
vseh stroškov, ki so nastali ob izgradnji določenega objekta ali drugače s pomočjo metode
stroškov. Če ne bi imeli natančnih podatkov o stroških izgradnje, bi se lahko nekatere ne
težko ocenljive stroške ocenilo na podlagi normativov in ocen za posamezne segmente
gradnje. Za vse ocene vrednosti so najboljše dejanske cene posameznih izvajalskih del, ker
tako najbolje lahko izračunamo stroškovno vrednost objekta.

3.2 Gledišča cenilca pri ocenjevanju nepremičnin pri različnih metodah ocenjevanja
Vsaka od metod je lahko objektivna, v kolikor je ocenjevalec dosleden in nepristranski. Kljub
temu imajo vse metode svoj način poti do zaključne cene, zato so gledišča cenilca pri
ocenjevanju nepremičnin naslednja:
•

metoda neposredne primerjave cen podobnih nepremičnin temelji na usklajenih
interesih med kupcem in prodajalcem, saj izhaja iz že realizirane tržne cene
primerljive nepremičnine [4];
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•

metoda donosa predstavlja predvsem pogajalsko izhodišče bodočega kupca
nepremičnine [4];

•

metoda stroškov v prvi vrsti poudarja interese prodajalca nepremičnine [4].

V literaturi se večkrat navaja tudi večje število metod, vendar gre v takih primerih le za
izpeljanke temeljnih metod [4].

3.3 Metoda stroškov
V tej metodi je privzeta predpostavka, da je grajena stavba vredna toliko, kot znašajo stroški
za njeno izgradnjo. Poznamo dve vrsti stroškovnih vrednosti novega objekta, in sicer
reprodukcijske in nadomestitvene stroške nove stavbe. Razlika med omenjenimi stroški je,
da reprodukcijski stroški privzemajo identično gradnjo nove stavbe svoji predhodnici oziroma
obravnavani stavbi, torej nobene spremembe v materialih, inštalacijah, razporeditvi prostorov
idr. Nadomestitveni stroški na drugi strani, pa predvidijo uporabo sodobnih oziroma bolj
ugodnih materialov in gradnjo po na dan izračunavanja veljavnih standardih. Pri tem se je
potrebno zavedati, da nadomestitveni in reprodukcijski stroški ne zajemajo zmanjšanja
vrednosti zaradi fizičnega poslabšanja in ekonomskega ter fizičnega zastaranja. Poleg
staranja hiše lahko pride tudi do zastarevanja neposrednega okolja. Ker objekt v vsakem
primeru leži na zemljišču, je poleg definiranja stroškov potrebna še ugotovitev vrednosti
zemljišča, na katerem stavba leži, ki jo ocenimo ločeno in neodvisno od stavbe. Metoda
stroškov (metoda reprodukcijskih ali nadomestitvenih stroškov) tržno vrednost nepremičnine
določa po naslednjih korakih [4]:
•

ocenitev nadomestitvenih oziroma reprodukcijskih stroškov nove stavbe;

•

ocenitev zmanjšanja nadomestitvenih oziroma reprodukcijskih stroškov ocenjevane
stavbe zaradi fizičnega poslabšanja in zastaranja;

•

ocenitev tržne vrednosti stavbe;

•

ocenitev tržne vrednosti drugih objektov, ki so neposredno povezani ali neločljivi z
obravnavanim objektom ali zemljiščem;

•

ocenitev tržne vrednosti stavbnega zemljišča;

•

ocenitev tržne vrednosti celotne nepremičnine [4].

Gospodarna (ekonomska) življenjska doba stavbe je doba, v kateri stavba ob normalnem
vzdrževanju prinaša donos (več v poglavju 3.5.2) [4].
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Dejanska starost stavbe je starost, ki jo ima stavba zaradi načina vzdrževanja v času njene
uporabe. Lahko je enaka, večja ali manjša od kronološke starosti stavbe [4].
Kronološka starost stavbe predstavlja dobo od leta izgradnje do leta ocenjevanja. Oceno
zmanjšanja nadomestitvenih oziroma reprodukcijskih stroškov stavbe zaradi fizičnega
poslabšanja se lahko izdela tudi na podlagi uveljavljenih empirično dobljenih preglednic o
odstotku zmanjšanja nadomestitvenih oziroma reprodukcijskih stroškov zaradi fizičnega
poslabšanja [4].
Nadomestitveni stroški (reproduction cost) nove stavbe so stroški gradnje ocenjevane
nove stavbe na datum vrednotenja. Nova stavba ima enako uporabnost, kot jo ima
ocenjevana, vendar je grajena z modernimi materiali, po modernem dizajnu in po veljavnih
standardih [4].
Reprodukcijski stroški (replacement cost) nove stavbe so stroški gradnje nove stavbe na
datum vrednotenja. Nova stavba je natančen posnetek ocenjevane, zato je grajena z enakimi
materiali, po enakem dizajnu in po enakih standardih kot ocenjevana.
Za ocenjevanje nadomestitvenih oziroma reprodukcijskih stroškov se uporabljajo uradni
podatki o reprodukcijskih stroških reprezentativne stavbe na enoto na določen datum in v
določenem prostoru, ki jih objavlja neodvisni upravni organ in so revalorizirani s pomočjo
ustreznih indeksov. V primeru, ko ti uradni podatki niso primerni za ocenjevanje
nadomestitvenih oziroma reprodukcijskih stroškov ocenjevane nepremičnine, se uporablja za
njihovo oceno:
•

metoda stroškov primerjalnih enot;

•

metoda stroškov po enoti [4].

Pri ocenjevanju zmanjšanja nadomestitvenih oziroma reprodukcijskih stroškov stavbe je
treba upoštevati zmanjšanje zaradi:
•

fizičnega poslabšanja;

•

funkcionalnega zastaranja;

•

ekonomskega zastaranja [4].

Fizično poslabšanje stavbe je posledica izrabe, poškodb in utrujenosti materiala.
Zmanjšanje nadomestitvenih oziroma reprodukcijskih stroškov nove stavbe zaradi fizičnega
poslabšanja se ocenjuje na podlagi gospodarne življenjske dobe stavbe in dejanske starosti
stavbe [4].
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Funkcionalno zastaranje stavbe je posledica neprimernosti stavbe za uporabo. Zmanjšanje
tržne vrednosti stavbe zaradi funkcionalnega zastaranja se ocenjuje na podlagi upoštevanja:
•

stroškov, potrebnih za odpravo vzrokov ali

•

izgube neto letnega donosa zaradi tega vzroka [4].

Ekonomsko zastaranje stavbe je posledica faktorjev, ki se pojavijo v okolici stavbe in
vplivajo na njeno tržno vrednost. Zmanjšanje tržne vrednosti stavbe zaradi ekonomskega
zastaranja se ocenjuje na podlagi izgube neto letnega donosa zaradi tega vzroka.
Metoda stroškov je primerna v okolju, kjer je trg nepremičnin neaktiven in za nepremičnine,
za katere ni na razpolago dovolj podatkov o njihovih tržnih cenah, ali ne prinašajo donosa.
To so predvsem nove stavbe, stavbe za potrebe šol, vrtcev in podobno ter stavbe za
specifične namene. Zaradi enostavnosti uporabe, še predvsem, če je na razpolago dovolj
podatkov o reprodukcijskih stroških in o velikosti zmanjšanja vrednosti nepremičnine, je ta
način ocenjevanja lahko primeren na področju obdavčenja nepremičnin, kjer se ocenjujejo
tudi stavbe, ki niso predmet prostega prometa [4].

3.4 Najpogosteje ocenjevane ne tržne vrednosti
Poleg tržne vrednosti so najpogosteje ocenjevane vrednosti na področju nepremičnin [4]:
•

vrednost za naložbenika;

•

posebna vrednost;

•

obdavčljiva vrednost;

•

zavarovana vrednost;

•

vrednost pri prisilni prodaji;

•

hipotekarna posojilna vrednost [4].

MSOV poudari, da je tržna vrednost najustreznejša podlaga vrednosti za uporabo. Velikokrat
pa so lahko v specifičnih okoliščinah ustrezne alternativne podlage ocenjevanja vrednosti
[10]. Vse naštete vrednosti MSOV šteje za ne tržne vrednosti in posebej pojasnjuje podlage
za njihovo ocenjevanje. Katera vrednost se v konkretnem primeru ocenjuje, je odvisno od
namena ocenjevanja [4]. V MSOV 2, ki je začel veljati 31. julija 2007, je bilo izbrisanih sedem
opredelitev o ne tržni vrednosti nepremičnin: vrednost pri uporabi, vrednost delujočega
podjetja, zavarovana vrednost, ocenjena, odmerjena ali obdavčljiva vrednost, vrednost
ostanka, likvidacijska vrednost ali vrednost pri prisilni prodaji in hipotekarna posojilna
vrednost. Po opredelitvi razvršča podlage, ki niso tržna vrednost, v tri skupine: za podjetje
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posebna vrednost, vrednost, posebna za stranke v menjavi sredstva in vrednost v povezavi z
opredelitvijo, ki jo določata
ata zakon ali pogodba
pogodba.. V MSOV, ki je bil objavljen leta 2011,
2011 je bilo
dodatno uvedenih sicer veliko sprememb, vendar se ne nanašajo neposredno na ne tržne
podlage vrednosti [10].
Ne tržna vrednost cerkve je v vseh naštetih primerih zelo težko ocenljiva. O vseh omenjenih
ome
vrednostih je možna razprava. V tej nalogi je predstavljena razprava samo o nekaterih ne
tržnih vrednostih.

3.4.1 Vrednost za naložbenika
Preden je cerkev zgrajena, je investitor navadno župnija in za novo cerkev za potrebe
Cerkve največkrat
krat nima na voljo neomejenih sredstev, ampak je celo omejen
omejena z zelo malo
finančnimi sredstvi,
stvi, ker nima stalnih in zanesljivih dohodkov. Koliko je naložbenik − župnija
pripravljen dati za cerkev, je v tem primeru dokaj nerelevantno
vantno vprašanje, medtem ko bi bilo
veliko bolj na mestu vprašanje, koliko je župnija zmožna dati. Največ se pri gradnji prilagaja
temu, pri čemer
emer je nujno potrebno upoštevati, da naložbenika v veliko primerih rešujejo
izvajalci s popusti (kar sicer še zdaleč
zdale ni pravilo, saj so nekateri župniki doživeli tudi goljufije
in zaračunanje več sredstev, kot je bila vrednost izvedenih del),
del), pomočniki
pomoč
izvajalcev
oziroma prostovoljci s svojim brezplačnim
brezpla
delom, donatorji
torji in sponzorji materialov ter
finančnih sredstev.. Pogosto se izkažejo tudi sami župljani,, ki v primeru finančnih
finan
težav
Cerkve dajejo več cerkvenih
kvenih prispevkov v pušico in pri ofru kot običajno.

Slika 2: Stara kapela v Utrechtu na
Nizozemskem, spremenjena v stanovanje [10a].

Slika 3: Metodistična
na cerkev St. Johna v
Dallasu v ZDA, spremenjena v bivalne
prostore [10a].

Vrednost za naložbenika
ika je vrednost sredstva za lastnika ali možnega bodočega
bodoč
lastnika za
posamezno naložbo ali poslovne cilje. To je podlaga vrednosti, ki je značilna
značilna za podjetje.
Čeprav
eprav je vrednost sredstva za lastnika lahko enaka znesku, ki bi ga lahko dosegel s prodajo
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drugi stranki, je ta podlaga vrednosti odraz koristi, ki jih podjetje dobi s posedovanjem
sredstva in zato ne vključuje nujno neke hipotetične menjave. Vrednost za naložbenika je
odraz okoliščin in finančnih ciljev podjetja, za katero se izvede ocenjevanje vrednosti.
Pogosto se uporablja za merjenje uspešnosti naložbe. Vrednost v primeru prodaje cerkve je
za vsakega kupca specifična. Vrednost je lahko zelo podobna tržni vrednosti. Ravno razlika
med vrednostjo za naložbenika in tržno vrednostjo, pa lahko povzroča motiviranost za vstop
kupcev ali prodajalcev na trg [10].
Naložbenik vrednost cerkve v prodaji ocenjuje gleda na funkcionalnost za njegove potrebe.
Cerkve, ki so predrage za vzdrževanje, glede na število vernikov, se v tujini že dandanes
hitro znajdejo naprodaj na prostem trgu. Nameni kupcev so zelo širokega spektra, med njimi
je tudi bivalni namen. Če je na primer prodajna cena stanovanja izdelanega v cerkvi višja kot
so stroški predelave in nakupa cerkve, je za naložbenika to lahko povod za nakup.

3.4.2 Posebna vrednost
Posebna vrednost lahko nastane, če ima sredstvo lastnosti, zaradi katerih je bolj atraktivno
za določenega kupca ali za omejeno skupino kupcev kot za splošno skupino kupcev na trgu.
Te lastnosti lahko vključujejo fizične, geografske, ekonomske ali pravne značilnosti sredstva.
Znesek posebne vrednosti, je odraz določenih lastnosti sredstva, ki imajo vrednost samo za
posebnega kupca. Posebni kupec je določen kupec, za katerega ima določeno sredstvo
posebno vrednost zaradi prednosti, ki izhajajo iz lastništva in ki ne bi bile na voljo drugim
kupcem na trgu. Kadar je ugotovljena posebna vrednost, je treba o njej poročati in jo jasno
razlikovati od tržne vrednosti [10].
Cerkve, posebej katoliške, so nemalokrat same po sebi umetniško arhitektonsko delo,
gradbeniški dosežek, rariteta, unikat, poleg tega pa polne umetniških del. Te so lahko zelo
stare, unikatne, neponovljive, svojstvene, izredne, moderne, lepe in še marsikaj, zato se
pogosto takšne predmete oceni za neprecenljive in niso naprodaj. Po drugi strani izkušeni
poznavalci trgov s tovrstnimi predmeti o tem povedo: »Vsaka stvar ima svojo ceno! [11]«. V
teh primerih lahko navedemo za predmet oziroma objekt, da ima posebno vrednost. Končna
cena v tem primeru nima nikakršne zveze s stroški izdelave in z nepremičninskim trgom,
temveč gre za popolnoma subjektivno presojo o vrednosti in za finančno sposobnost kupca.
Nedvomno ima vsaka cerkev poleg svoje tržne vrednosti po stroškovni metodi ocene tudi
posebno vrednost, vendar za to ne obstaja pravilo, niti za vsako cerkev posebej, zaradi
različnih možnih kupcev, niti na splošno zaradi specifike vsake cerkve, ki ima poleg
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specifične lege, tudi specifično arhitekturo, umetnost, opremo, kvaliteto, privlačnost in konec
koncev svojo posebno sakralno vrednost. Posebno vrednost ima lahko na primer tudi
nepremičnina za lastnika sosednje nepremičnine.
Posebna vrednost nastopi le pri konkretnem potencialnem kupcu. Ker vrednost ni tržna,
nepremičnine ne moremo ponujati na trgu po tej ceni, vendar le posameznemu kupcu, ki mu
obravnavana nepremičnina predstavlja posebno vrednost. V primeru, da ni na razpolago
kupca, ki se za tovrstno vrednost zanima, posebne vrednosti ne moremo uveljavljati.

3.4.3 Obdavčljiva vrednost
Obdavčljiva vrednost je za državo posebej zanimiva. Najbolj primerna za oceno obdavčljive
vrednosti cerkve bi bila na prvi pogled stroškovna metoda vrednotenja nepremičnine. Ta se
hitro izkaže za neprimerno. V večini primerov namreč pravna oseba lokalna župnija, ki
zastopa Katoliško Cerkev na območju obravnavane cerkve, sakralnega objekta takšnih
dimenzij in vrednosti sama ni sposobna niti zgraditi niti vzdrževati. V vseh primerih se
namreč izkaže, da gre za različne vrste pomoči pri gradnji, pa naj bodo to donacije in
sponzorji v obliki materiala ali osebne fizične pomoči, vsakotedenski prispevki župljanov, ki
so posredno pogojeni s potrebami župnije ali pomoč iz tujine (meniški in sestrski redi,
prijatelji, strukturni skladi ipd.). Vse to neposredno prispeva k izgradnji, ne pa k vzdrževanju
in plačevanju davkov, ki so lahko zaradi visokih vrednosti umetniških del in posebnih načinov
gradenj previsoki, da bi jih župnija lahko plačevala. Obdavčljiva vrednost je načeloma nižja
od tržne vrednosti.

3.4.4 Vrednost ob prisilni prodaji
Izraz se uporablja, kjer je prodajalec prisiljen prodati in zato ustrezno obdobje trženja ni
razpoložljivo. Cena dosežena v takšnih okoliščinah, ne izpolnjuje opredelitve tržne vrednosti.
Cena, ki bi jo v takih okoliščinah lahko dosegli, bo odvisna od narave pritiska na prodajalca in
od razlogov, zakaj ustrezno trženje ni mogoče. Če ne poznamo narave omejitev prodajalca
in vzroka zanje, ne moremo realno oceniti cene, ki jo je mogoče doseči v prisilni prodaji.
Cena, ki jo bo prodajalec sprejel v prisilni prodaji, bo odraz njegovih posebnih okoliščin, in ne
okoliščin hipotetičnega voljnega prodajalca v opredelitvi tržne vrednosti. Če takih normalnih
okoliščin na datum ocenjevanja vrednosti ni, je treba tako stanje jasno označiti kot posebne
predpostavke. Cena, ki se lahko doseže v prisilni prodaji, je le naključno povezana s tržno

31
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

vrednostjo. Prisilna prodaja je opis situacije, v kateri se izvede menjava, ne pa neka
določena podlaga vrednosti [10].
Prisilne prodaje zaradi finančne ohromelosti katoliških župnij, so po svetu že nekaj časa
prisotne. Tudi nekatere druge Cerkve se soočajo s podobnimi problemi, če v svojem okraju
nimajo dovolj vernikov, ki bi prispevali dovolj denarja za drago vzdrževanje Cerkvenih
objektov, najbolj pa samih cerkva.
Leta 2009, je na primer Angleška Cerkev, morala narediti 33 shem za spremembo
namembnosti ali zaprtje cerkve, od sicer okoli 16.000 cerkva, ki so situirane v Angliji. Od
tega se je 24 cerkvam spremenila namembnost, ena je bila vrnjena župniji v uporabo, dve
sta bili oddani za ohranjanje kulturne dediščine, ostale pa so bile porušene [12].
Kljub temu je prisilna prodaja za cerkev v Sloveniji zaenkrat težko predstavljiva, pa vendarle
možna [13]. Najprej bi bile kot kupec verjetno zainteresirane druge religije, v posebnih
primerih razvrednotenja sakralne vrednosti pa tudi drugi kupci za namene kot so zabavno
področje (diskoteka, klub), kulturno (galerija, drama, kulturni dom, muzej), šport ali celo
industrijo in bivanje.
Angleška cerkev na svoji spletni strani navaja, da se je od leta 1969 za več kot polovico
zaprtih cerkva našlo alternativni namen rabe. Več kot 130 zaprtih cerkva so začele
uporabljati druge religije za svoja verska čaščenja. Poleg tega so bile zapirajoče se cerkve
uporabljene v kulturne in civilne namene (koncertna dvorana, konferenčne hale, knjižnica,
razstavni prostori, galerija, kulturna dediščina, prostori za mladinske skupine, vrtec),
ohranjene kot spomenik kulturne dediščine, namenjene skladiščenju (škofije, univerzitetne
knjižnice, za dramske prireditve), prirejene za bivanje, spremenjene v zasebne šole in
kapele, uporabljene za izobraževalne namene, opremljene z muzejskim gradivom, postale le
dodatek k sosednjim parcelam, postale prostor za lahko industrijo, služile športni uporabi in
rekreaciji ipd. Navaja, da ni nobena raba posebej izključena. Cena, ki bi jo bil kupec
pripravljen plačati, bi bila najverjetneje manjša od stroškovne vrednosti objekta [12].

3.5 Staranje objekta
Na vrednost objekta vpliva med drugim tudi njegova uporabnost. Poleg uporabnosti je
pomembna tudi dolžina časa, ko bo obravnavani objekt še uporaben. Tu nastopi vprašanje o
življenjski dobi objekta oziroma njegovih posameznih delov. Življenjsko dobo obravnavanega
segmenta objekta najlažje ugotovimo empirično, medtem ko so zelo pogosti tudi poskusi, ki
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so zaradi težke simulacije časa manj zanesljivi. Ko poznamo celotno življenjsko dobo, lahko
po določenem času uporabe ugotovimo preostalo življenjsko dobo glede na poznano
dejansko starost stavbe. Slednjo določimo na podlagi funkcionalnega oziroma ekonomskega
zastaranja določenega elementa. Življenjsko dobo delimo na dve vrsti:
•

tehnična življenjska doba;

•

gospodarna (ekonomska) življenjska doba oziroma doba uporabe [14].

Glavni razliki sta konstrukcijski in ekonomski vidik. Tehnična življenjska doba se nanaša na
čas, v kateri bo konstrukcija ostala dovolj varna in dobra za uporabo. Gospodarna življenjska
doba pa ponazarja čas, v katerem bo od objekta pričakovati donos oziroma bosta njegova
uporaba in vzdrževanje ekonomična.

3.5.1 Tehnična življenjska doba
Tehnična življenjska doba stavbe nam pove, koliko časa lahko povprečno računamo na
obstoj stavbe. Nezamenljivi deli kot so temelji, nosilne stene in nosilne plošče ostanejo
nespremenjeni in imajo tehnično življenjsko dobo tako dolgo, dokler so konstrukcijsko
zanesljivi. Ta doba je zaradi varnostnih faktorjev ob izgradnji in zaradi ekonomičnosti
navadno najdaljša od vseh elementov objekta. Stavba pa vendarle zajema tudi elemente, ki
so bolj vremensko in časovno pogojeni in imajo veliko krajšo življenjsko dobo kot primarna
nosilna konstrukcija. Na podlagi izkušenj in znanja se je razvil izraz tehnična življenjska doba
stavbe, ki je srednja vrednost časa, ki jo pričakujemo od vseh vgrajenih elementov v stavbi
[14].
Tehnična življenjska doba stavbe, je sestavljena na podlagi deleža stroškov izgradnje
objekta, ki so potrebni za posamezni element in njegove posamezne pričakovane življenjske
dobe. Tako dobimo srednjo tehnično življenjsko dobo stavbe, ki je navadno zaradi velikega
stroška in življenjske dobe primarne konstrukcije tako dolga, da moramo na objektu opraviti
poleg rednih vzdrževalnih del, veliko obnovitvenih del, da dosežemo želeno tehnično
življenjsko dobo objekta. Vse življenjske dobe elementov so namreč podane ob
predpostavki, da se jih redno in primerno vzdržuje. Neredno vzdrževanje lahko pusti veliko
hujše posledice, kot pa bi bil vložek v vzdrževanje, saj se lahko zaradi nepopravljene napake
vrstijo drugi stroški in nujna popravila in zamenjave (npr. netesnenje stare vodovodne cevi v
steni, ki lahko počasi navlaži celo steno, počen nezamenjan strešnik povzroči zamakanje
ostrešja ipd.). Pri vsem tem je smotrno upoštevati, kateri elementi so iz ekonomskega vidika
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popravljivi in kateri ne, saj bi iz obnove nekaterih dotrajanih elementov pridobili manj kot bi
vložili [14].
Cerkve imajo na splošno zelo dolgo tehnično življenjsko dobo, ker se gradijo z namenom, da
stojijo več rodov ali celo stoletij. To je posledica tega, da predstavljajo gradbena konstrukcija,
oprema in umetniška dela velik del investicije in imajo hkrati dolgo pričakovano tehnično
življenjsko dobo. Načeloma ima cerkev v primerjavi z drugimi objekti (npr. stanovanjskimi in
javnoupravnimi) malo vrat in oken (tudi tista, ki so, imajo daljšo življenjsko dobo, predvsem,
ker velikokrat niso namenjena odpiranju in tako nimajo obrabljivih okovij in podobno) in manj
vseh inštalacij. Elementi s krajšo tehnično življenjsko dobo, kot so inštalacije, imajo zaradi
manjše prisotnosti v cerkvah, pri celotni investiciji manjši kvocient, ki določa srednjo tehnično
življenjsko dobo. Elementi, kot so okna, pa imajo enak, podoben ali celo višji kvocient
(posebno vitraji), ampak daljšo tehnično življenjsko dobo, zato je srednja tehnična življenjska
doba cerkva v splošnem daljša od npr. stanovanjskih objektov.

3.5.1.1 Tehnična življenjska doba elementov stavbe
Vsak element objekta ima svojo pričakovano tehnično življenjsko dobo. Nekateri elementi so
nujno povezani med seboj in velikokrat je kateri od elementov pogojen z obstojem drugega.
Tako si denimo ne moremo privoščiti, da bi imela predelna stena krajšo tehnično življenjsko
steno kot omet na njej, saj je konstrukcijsko popolnoma odvisen od nje in bi bilo takšno
projektiranje nesmiselno. Analogno, vendar bolj ekstremno bi bilo, med konstrukcijsko steno
in inštalacijam v njej. Tudi slikopleskarska dela ne bi bila potrebna kvalitetna, če bi vedeli, da
bo kmalu odpadel cel omet in z njim slikopleskarska dela. Tako so se razvile nekatere
povsem logične posledice, da imajo nekateri elementi, kot so nosilna konstrukcija daljšo
življenjsko dobo kot denimo omet na njej.
Nekateri elementi imajo krajšo tehnično življenjsko dobo tudi zaradi hitrega razvoja novih in
boljših nadomestnih elementov, kot so naprave za prezračevanje in ogrevanje. Ta vidik bi
lahko določal tudi gospodarno dobo elementa, vendar ne, če bi že ob investiranju razmišljali
o tem, da bodo kmalu razvite boljše naprave in tako ne bi investirali v zelo dolgoročno
rešitev.
Razlike med tehničnimi življenjskimi dobami nastajajo tudi med tistimi elementi, ki so
izpostavljeni vremenskim vplivom in tistimi, ki so pred tem varni v objektu.
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Preglednica 8: Splošno privzete vrednosti tehnične življenjske dobe pri normalni uporabi in
običajnem, dobrem vzdrževanju [14].
Gradbeni element v stavbi
Opečnata streha
Skrilasta streha
Cementna streha
Dvojna streha iz strešne
lepenke
Pocinkane plošče in jeklene
pločevine
Strešni pocinkani žlebovi
Ravne strehe
Opečnati zidovi
Zunanji omet

Pričakovana
tehnična
življenjska
doba v letih

40−50
50−80
30−40

3.5.1.2 Tehnična življenjska doba različnih vrst
stavb
Objekti imajo različne tehnične življenjske dobe

20−30

predvsem zaradi vrste namembnosti, potrebe po

20−25

dolžini dobe uporabe, po višini investicije in po vrsti

40
15−25
100−200
35−50

materiala, ki je uporabljen kot glavno nosilno sredstvo.
Glede na vrsto materiala in vrsto uporabe se te dobe
zelo razlikujejo. Naslednja razpredelnica prikazuje

Stropni omet na podlagi
trstiča/bambusa

40−60

nekaj

Masivni stropni omet

60−80
40−60
50−60

življenjski dobi. Stavba je lahko veliko starejša od

Stenski omet
Cementni estrih
Opečnat tlak, tlak iz
peščenca

60

svoje

objektov
tehnične

po

njihovi

življenjske

pričakovani
dobe,

če

tehnični
je

njena

konstrukcija dovolj trdna. V največ primerih pa ne
odloča kvaliteta konstrukcije o prenovi objekta,

Glave dimnikov

40
30−40
80−100
50−60
25−30
30−40
30−40
25−35
40−80
25−35
20−30
25−35
15−30
30−40
20−25
20−30
20−40
20−40
20−30
5−10
15−20

Protistrelna
zaščita−strelovodi

60−100

Stanovanjske hiše kakovostne gradnje
(predvsem na podeželju), upravne stavbe

120−150

Aluminij ali jeklo zaščiteno
proti rjavenju, baker

60−100

Stanovanjske hiše najbolj kakovostne
gradnje (npr. dvorci)

150−200

Parket
Leseni pod
Lesena strešna konstrukcija
Lesene stopnice
Kleparska dela/izdelki
Pečarska dela
Plavajoči estrih
Okna
Vrata
Ključavničarska dela/izdelki
Rolete
Steklarska dela
Talne obloge
Linolej
Naprave za ogrevanje
Naprave za prezračevanje
Naprave za plin in vodo
Električne inštalacije
Dvigala
Pleskarije v prostorih

temveč pretehta gospodarni vidik, ki načeloma
narekuje novogradnjo po preteku tehnične življenjske
dobe celotne stavbe.
Preglednica 9: Splošno privzete srednje tehnične
življenjske dobe v letih ob dobrem vzdrževanju glede
na vrsto stavbe [14].
Vrsta stavbe

Pričakovana
srednja
tehnična
življenjska doba
v letih

Lesene barake, lesene lope in stavbe

20−30

Lesene dvorane, kamnite barake,
skladiščne lope, enostavne garaže

30−40

Stavbe za obrat pivovarne, skladišča za
kmetijsko dejavnost, skednji, brunarice

50−60

Stanovanjske hiše v lahko in masivni
gradnji kot npr. hiše v naseljih,
delavnice, blagovnice

60−80

Mestne stanovanjske hiše, armirano
betonska skeletna gradnja stanovanjske
hiše, poslovne zgradbe

80−100

Gradovi, cerkve, monumentalne zgradbe

300 in več
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3.5.2 Gospodarna (ekonomska) življenjska doba

Gospodarna življenjska doba torej določa
čas, ko je uporaba stavbe ekonomična. Ko je
strošek obnove skupaj s stroški vzdrževanja
za določen čas dotrajanega objekta višji od
rušenja

in

izgradnje

nadomestitvenega

objekta s stroški vzdrževanja za določen čas,
je gospodarna doba uporabe objekta potekla.
Zato je gospodarna doba velikokrat manjša

Preglednica 10: Splošno privzete gospodarne
dobe uporabe izbranih tipov stavb ob rednem
vzdrževanju [14].
Tip stavbe

Prostostoječe enodružinske hiše (tudi
najemno stanovanje v hiši)

60−70

Mešana uporaba stanovanjsko-poslovne
stavbe

60−80

Dvorane, prireditveni centri

Trgovske hiše, (vele)blagovnice

60−80
30−60
50−80
50−70
60−80
40−60

Industrijske stavbe, delavnice, skladišča

40−60

Stavbe z razstavnimi prostori
Šole, srednje šole, poklicne šole
Športne dvorane

poleg primerljivih vhodnih stroškov obnove in

Cerkve, kapele

stroške vzdrževanja in obratovanja.

60−100

Stanovanjska hiša

kot tehnična življenjska doba stavbe, saj
novogradnje novi objekti ponujajo manjše

Določena
gospodarna
doba
uporabe

Pri gospodarnem vidiku uporabe je potrebno upoštevati, da je prisotnih več parametrov, kot
samo tehnična življenjska doba. Med pomembnimi so lokacija, oblika stavbe, vrsta stavbe,
izkoriščenost zemljišča ipd.
Nemška zakonodaja določa gospodarno dobo uporabe objektov v WertR, glede na njihov tip.
Pri rednem vzdrževanju (v skladu s predpisi, brez modernizacije) predpisuje vrednosti za
različne tipe objektov. Nekatere vrednosti so navedene v Preglednici 10 [14].

3.5.3 Zmanjšanje vrednosti objekta zaradi starosti
Objektu se s staranjem vrednost v največ primerih zmanjšuje, lahko gre za izjemo pri
posebnih primerih, kot je pridobivanje vrednosti zaradi naziva kulturne dediščine. Ta med
fizičnimi osebami na splošno ni zaželena, ker je potrebno po tem takem največkrat samo s
svojimi finančnimi sredstvi paziti na kvaliteto obnavljanja in vzdrževanja.
V splošnem drži, da stavba s staranjem izgublja vrednost, in sicer predvsem zaradi svoje
tehnične življenjske dobe, ki ji s časom poteka. Kljub rednemu vzdrževanju stavba izgublja
vrednost, ker se pojavlja vedno več gradbenih elementov, ki so potrebni adaptacije.
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S kvalitetnim in rednim vzdrževanjem ter s smotrnimi obnovami lahko padanje vrednosti
objekta začasno ustavimo, ali mu celo podaljšamo tehnično življenjsko dobo [14].

3.5.3.1 Modeli za zmanjševanje vrednosti zaradi starosti stavbe
Noben od modelov za določanje zmanjševanja vrednosti stavbe zaradi staranja ni
popolnoma natančen, saj je v prvi fazi že skorajda nemogoče definirati natančno tehnično in
gospodarno življenjsko dobo objekta. Razvitih je več načinov za zmanjševanje vrednosti
zaradi staranja, ki so vsi najprej in najbolj odvisni od predpostavljene tehnične in gospodarne
življenjske dobe. Na vse pa zelo vpliva tudi intenzivnost vzdrževanja in druga vlaganja.
Najbolj uporabljena modela za določevanje zmanjšanja vrednosti zaradi staranja stavbe sta
linearno in progresivno zmanjševanje [14].

3.5.3.1.1 Linearno zmanjševanje vrednosti zaradi starosti
Izračun zmanjšanja vrednosti stavbe zaradi starosti je najpreprostejši in najosnovnejši. Po
tem ko določimo tehnično življenjsko dobo objekta, enostavno linearno skozi dano celotno
časovnico znižujemo vrednost stavbe. Ob izpolnitvi časa gospodarne življenjske dobe
objekta ima objekt vrednost nič.
Takšen način računanja pride v poštev pri stavbah z bogato notranjo opremo (enodružinske
stanovanjske hiše), pri stavbah z veliko obrabo in pri objektih, ki niso redno in kvalitetno
vzdrževani [14].
Enačba za računanje linearnega zmanjšanja vrednosti objekta zaradi starosti [14]:


ܹ = ቀ ቁ × 100.


ܹ = zmanjšanje vrednosti zaradi starosti objekta v odstotkih
 = ܣdejanska starost stavbe

 = ܦgospodarna življenjska doba stavbe
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3.5.3.1.2 Progresivno zmanjševanje vrednosti zaradi starosti stavbe (po Ross-u)
Model srednje hitro zmanjšuje vrednost stavbe zaradi njenega staranja. Uporabljamo ga
lahko pri objektih, ki so dobro vzdrževani in imajo preprosto ali srednjo dobro opremo
(pisarne, stanovanjske hiše, upravne stavbe, nakupovalni centri) [14].
Izračun progresivnega zmanjšanja vrednosti zaradi starosti stavbe4 [14]:
మ
మ

ܹ = ቂ0,5 × ቀ




+ ቁቃ × 100.

3.5.3.1.3 Parabolično zmanjšanje vrednosti zaradi staranja stavbe
Ta model ponazarja najhitrejše padanje vrednosti stavbe zaradi staranja. Primeren je za
stavbe s povprečno uporabo (kmetijske stavbe, skladišča, industrijski objekti z malo
prometa), ki vsebujejo malo vredno opremo. Konstrukcija objektov je v starosti objekta
primernem stanju. Enačba za izračun paraboličnega zmanjšanja vrednosti stavbe, zaradi
staranja4 [14]:
మ

ܹ = ቀమ ቁ × 100.

4

Simboli v enačbi predstavljajo enako kot v poglavju 3.5.3.1.1.
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4 NEMŠKI PREDPISI

Pristop k tržnemu vrednotenju je zelo odvisen od danih pogojev in okoliščin, v veliko deželah
pa je določen in urejen na svoj način. Takšni so naslednji trije primeri, kjer je sistem tržnega
vrednotenja dobro urejen, a povsod na drugačen način [4]:
•

v obliki standardov je to urejeno v Veliki Britaniji in v ZDA;

•

v obliki zakonov in podzakonskih aktov je to urejeno v Nemčiji;

•

v obliki priročnikov je to urejeno v Švici [4].

Ker je Slovenija tradicionalno gospodarsko najbolj vezana na Nemčijo, katere ureditev slovi
kot eno izmed najboljših na svetu, se v nadaljevanju predstavi osnove nemške ureditve na
tem področju.
V Nemčiji imajo za ocenjevanje vrednosti nepremičnin dve osnovni uredbi. To so Uredba o
vrednotenju nepremičnin (Immobilienwertermittlungsverordnung, ImmoWertV) in Smernice
za vrednotenje nepremičnin (Wertermittlungsrichtlinien, WertR).

4.1 Uredba o vrednotenju nepremičnin, ImmoWertV
ImmoWertV predstavlja zakonsko osnovo ocenjevanju vrednosti nepremičnin v Nemčiji. Na
kratko in jedrnato opiše metode in termine, ki jih bolj natančno definira WertR [15].
ImmoWertV je zakon, ki brez prilog obsega okoli 15 A4 format strani, je razdeljen na štiri
dele:
•

Prvo poglavje, Področje uporabe, določitev terminov in pojmov ter splošna načela
postopkov;

•

Drugo poglavje, Smernice za vrednosti zemljišča in drugi potrebni podatki;

•

Tretje poglavje, Metode ocene vrednosti:
o

Prvo podpoglavje, Metoda neposredne primerjave in določanje vrednosti
zemljišč;

o

Drugo podpoglavje, Metoda donosa;

o

Tretje podpoglavje, Metoda stroškov (v nadaljevanju v točki 4.1.1 v celoti
prevedeno podpoglavje).

•

Četrto poglavje, Zaključni predpisi.

•

Prilogi 1 in 2, ki v preglednicah vsebujeta faktorje za izračun kapitalizacije in inflacije
(uporabno v metodi donosa) [16].
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4.1.1 Metoda stroškov po ImmoWertV
•

Tretje poglavje ImmoWertV, Metode ocene vrednosti
o

Tretje podpoglavje Metode ocene vrednosti, Metoda stroškov
§ 21
Določitev stroškovne vrednosti

(1) V metodi stroškov je stroškovna vrednost zemljišča določena iz stroškovne vrednosti
uporabnih gradbenih objektov in drugih naprav ter iz vrednosti samega zemljišča (§ 16); pri
splošnih medcenovnih odnosih na nepremičninskem trgu, je še posebej potrebno upoštevati
faktorje stroškovne vrednosti (§ 14 odstavek 2, številka 1; (tam navede: faktorji stroškovne
vrednosti, § 193 odstavek 5 stavek 2 številka 2 BauGB, op. a.)
(2) Stroškovno vrednost gradbenih objektov (brez zunanjih naprav) je potrebno določiti iz
vidika proizvodnih stroškov (§ 22) pri tem pa upoštevati znižanje vrednosti zaradi starosti (§
23).
(3) Stroškovno vrednost gradbenih zunanjih in drugih naprav ter objektov določimo na
podlagi izkušenj ali po proizvodnih stroških, če niso zajete v vrednost zemljišča. Temu
primerno je potrebno omeniti § 22 oziroma § 23.
§ 22
Proizvodni stroški
(1) Za določanje proizvodnih stroškov je potrebno normalne proizvodne stroške na površino,
prostornino ali drugo enoto količine (NHK – povprečni stroški gradnje) pomnožiti z
obravnavanemu objektu pripadajočimi količinami.
(2) Normalni proizvodni stroški so stroški, ki so običajni za trg in bi zadoščali za novogradnjo
enakega objekta. V te stroške je potrebno ustrezno splošnim uzancam nepremičninskega
trga dodati s pribitki oziroma z odbitki posamezne gradbene komponente, objekte in naprave,
ki niso bili zajeti v primarno kalkulacijo. Pri normalnih proizvodnih stroških je potrebno
upoštevati tudi obgradbene stroške. Posebej je potrebno upoštevati stroške načrtovanja,
projektiranja, vodenja gradnje ter dovoljenj, pregledov in preizkusov pristojnih organov.
Izjemoma lahko stroškovno proizvodno vrednost določimo po običajnem izračunu stroškov
konkretnega primera po popisu del (neposredni stroški).
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(3) Normalni proizvodni stroški se praviloma prilagodijo na cenovne odnose na cenitveni dan
s pomočjo količnikov za gradbeno proizvodne cene.
§ 23
Znižanje vrednosti zaradi starosti
Znižanje vrednosti zaradi starosti objekta se zmanjša v odvisnosti med preostalo življenjsko
dobo objekta (§ 6 odstavek 6 stavek 1) v primerjavi s celotno življenjsko dobo objekta. Pri
tem je praviloma potrebno upoštevati, da se objekt amortizira enakomerno po trajanju
gospodarne življenjske dobe. Celotna življenjska doba objekta je ob ustreznem upravljanju
enaka gospodarni življenjski dobi objekta.

4.2 Smernice za vrednotenje nepremičnin, WertR
Zadnja izdaja WertR je bila leta 2006 in je razdeljena na tri dele:
•

•

•

1. del, Splošne smernice (ca. 40 strani):
o

Predstavitev, uvod;

o

Ocenjevanje vrednosti nezazidanih zemljišč;

o

Ocenjevanje vrednosti zemljišč z objekti.

2. del, Dodatne smernice za posamezna podpoglavja (ca. 20 strani):
o

Pravice in obremenitve na nepremičnini;

o

Vrednost zemljišča v posebnih primerih;

o

Načela pri razlastitvenih odškodninah.

Poleg tega smernice zajemajo še priloge k prvemu in drugemu delu (preglednice,
kapitalizacije, obrazci za izračun površin, grafi, dodatna pojasnila, razlage metod,
NHK 2000 (ta sam zajema skoraj 70 strani), skupaj okrog 130 strani).

Za oceno tržne vrednosti objektov po metodi stroškov, so v WertR podane med prilogami
preglednice NHK, ki podaja reprodukcijske stroške, ki so definirani glede na tip stavbe,
število nadstropij, velikost in leto izgradnje.
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4.3 Tržna vrednost po BauGB
Definicijo tržne vrednosti v Nemčiji določa BauGB:
“Tržna vrednost se ocenjuje na podlagi cene, ki bi jo bilo mogoče za to nepremičnino doseči
na datum ocenjevanja vrednosti v običajnem poslovnem prometu, upoštevajoč pri tem
obstoječe pravne okvire, dejanske značilnosti nepremičnine, njen položaj ter ostale
značilnosti, pomembne za ocenjevanje vrednosti, neupoštevajoč neobičajne in osebne
razmere. Ta fiktivna cena predstavlja tržno vrednost nepremičnine le v primeru, če bi jo bilo
mogoče doseči:
•

na dan, ko se ocenjuje vrednost nepremičnine (dan ocenjevanja);

•

v običajnem poslovnem prometu;

•

neupoštevajoč neobičajne in osebne razmere;

•

upoštevajoč obstoječe pravne okvire;

•

dejanske značilnosti nepremičnine;

•

njen položaj;

•

ostale značilnosti, pomembne za ocenjevanje vrednosti” [4].

Pri tem se upošteva tipičnega kupca in tipičnega prodajalca in ne najvišje, temveč povprečno
ceno nepremičnine, ki tudi odraža to poudarjeno tipičnost [4].

4.4 DIN 276, razčlenitev del in investicijskih stroškov
Nemški standard DIN 276 zelo podrobno razčleni vsa dela na objektu in tako vnaprej
omogoča pregledno sledenje delu in posameznim izvajalskih segmentom. Razčlenitev je
zelo uporabna, ker omeni vsa dela in olajša delo nadzornikom, delovodjem, najbolj pa
vodjem gradbišča. Ob razčlenitvi se lahko zapisuje stroške in cene, kar vodi k visoki
preglednosti odhodkov, po razredih razčlenitve in po fazah gradnje. Žal v konkretnem
primeru gradnje cerkva v nobenem primeru izdatkovni proces ni zapisan po razčlenitvi
omenjenega standarda, kar ne omogoča standardnega vpogleda v stroške gradnje in zato
prilagoditve in izračune zelo oteži.
Standard obravnava stroške za novogradnje, adaptacije in modernizacije stavb, kot tudi
pripadajoče stroške vezane za investicijski projekt stavbe. Za določanje stroškov uporabe
stavb velja DIN 18960. Standard opredeljuje pojme planiranja stroškov v gradbeništvu ter
značilnosti njihovega razlikovanja in s tem omogoča primerljivost rezultatov določanja
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stroškov. Stroške, ki so določeni po tem standardu, se lahko uporabi za definiranje podlag za
druge namene (npr. za honoriranje storitev delojemalcev, obdavčitve) [17].

4.4.1 Pojmi in potek planiranja stroškov
Za celovito planiranje stroškov je priporočljivo narediti najprej plan stroškov, ki določa zgornje
meje stroškov in ciljne vrednosti investicijskega projekta. Določanje stroškov se začne s
stroškovnimi okvirji, ki jih določimo na podlagi načrtovanja potreb. Oceno stroškov lahko
naredimo s pomočjo idejne zasnove, nekoliko natančnejši proračun stroškov pa na podlagi
idejnega projekta. Izvajalci so tisti, ki navedejo ceno predračuna, zato lahko šele po prejetju
ponudb izvajalcev izračunamo predračun stroškov. Ko so vsa dela izvedena, se naredi
obračun in izračuna obračun stroškov. Za ugotavljanje učinkovitosti pa lahko izvedemo
kontrolo stroškov, ki nam s primerjavo aktualnih stroškov z napovedanimi pokaže razlike, ki
so nastale v procesu. Zelo pomemben segment gradnje je dober nadzor oziroma
menedžment stroškov, ki zagotavlja ukrepanje, če so stroški višji od pričakovanih [17].

4.4.1.1 Načela planiranja stroškov
Cilj planiranja stroškov je gospodarna, transparentna in stroškovno zanesljiva izvedba
investicijskega projekta. Načrtovanje stroškov je izhodišče za kvantitetno in kvalitetno
načrtovanje investicijskega projekta ali pa za sistematsko izvajanje v vseh fazah
investicijskega projekta. Planiranje stroškov se lahko izvede na podlagi naslednjih načel:
•

stroški morajo odražati kvaliteto in kvantiteto;

•

stroške je treba za definirano kvaliteto in kvantiteto zmanjšati do najmanjše možne
mere [17].

4.4.1.2 Cilj in namen planiranja stroškov
Cilj predvidevanja stroškov je povečanje stroškovne zanesljivosti, preprečevanje stroškovnih
rizikov in pravočasno sprožanje alternativnih razmišljanj med načrtovanjem [17].

4.4.1.3 Definiranje mejnih vrednosti stroškov
Mejne vrednosti stroškov se lahko definira na podlagi proračuna ali na podlagi določanja. Pri
definiranju mejnih vrednosti stroškov, je njihovo izvedljivost treba preverjati glede na cilje
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nadaljnjega planiranja in določiti ali za načrtovanje predstavljajo mejno ali ciljno vrednost.
Tak postopek je treba uporabiti tudi v primeru predpisovanja mejnih vrednosti, še posebej v
primeru spremembe plana [17].

4.4.1.4 Določanje stroškov
Po sistemu razčlenitve stroškov morajo biti skupni stroški v predračunu stroškov razčlenjeni
najmanj do tretjega nivoja razčlenitve in urejeni glede na sklope oddaje del (pogodbah).
Glede na izvajanje investicijskega projekta se lahko predračun stroškov ustrezno izdela v
enem ali več korakih [17].

4.4.1.4.1 Namen določanja stroškov
Določanje stroškov je podlaga za finančna razmišljanja in plan stroškov, za ukrepe finančne
kontrole, obvladovanje stroškov, za odločanje o planiranju, naročanju, izvajanju, kot tudi za
dokazovanje nastalih stroškov [17].

4.4.1.4.2 Prikaz in celovitost določanja stroškov
Stroške, ki se jih določi, je treba razčleniti po sistemu razčlenjevanja in morajo biti v celoti
zajeti ter dokumentirani [17].

4.4.1.4.3 Lastna udeležba, upoštevanje pri določanju vrednosti
Vrednosti lastne udeležbe je treba v pripadajočih stroškovnih skupinah posebej prikazati. Pri
lastni udeležbi je treba zajeti stroške osebja in materialnih izdatkov, ki nastanejo pri
določenih storitvah podjetnikov [17].

4.4.1.4.4 Posebni stroški
Če zaradi nenavadnih pogojev na lokaciji (npr. zemljišča, nosilnosti tal, okolice), zaradi
posebnih okoliščin investicijskega projekta ali zahtev izven namembnosti gradnje, nastanejo
stroški, jih je treba v pripadajočih stroškovnih skupinah posebej izkazati [17].
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4.4.1.4.5 Stroškovni riziki
V definiranih stroških naj bodo predvidljivi stroškovni riziki navedeni in to glede na njihovo
vrsto, obseg in verjetnost pojave. Nakazani naj bodo ustrezni ukrepi za njihovo reduciranje,
preprečevanje, premoščanje in obvladovanje [17].

4.4.2 Kontrola stroškov ob dovršitvi in predaji
Ob dovršitvi in predaji je treba ponudbe, pogodbe, obračune, vključno z dopolnili, za
investicijski projekt sestaviti po predpisih in jih primerjati s prvotnimi rezultati [17].

4.4.2.1 Razčlenitev stroškov
4.4.2.1.1 Struktura razčlenitve stroškov
Celotna razčlenitev po DIN 276 poteka v treh nivojih, ki so označeni s trištevilčno oznako.
Vsaka od številk ponazarja zaporedno številko razreda razčlenitve v svojem nivoju. Prva je
najvišji nivo, tretja številka pa najbolj natančen in najnižji nivo. Po prvem nivoju razčlenitve so
celotni stroški razčlenjeni v stroškovne skupine navedene v Preglednici 11.
Preglednica 11: Prvi nivo razčlenitve
del po DIN 276 [17].
Zemljišče (gradbena parcela)
Stroškovni skupini 300 in 400 se lahko pri zgradbah
100
200

Priprava in komunalno
opremljanje

(stavbah) združi. Po potrebi se te stroškovne skupine

300
400
500

Stavba − stavbne konstrukcije

razčleni na drugi in tretji nivo po sistemu razčlenitve

Stavba − tehnične naprave

stroškov. Za potrebe terminskega in finančnega

600

Opremljenost (notranja oprema)
in umetnine

700

Gradbeni postranski stroški
(dodatni)

Zunanje ureditve − objekti

planiranja se razčlenitev stroškov po tem standardu
lahko še razširi ustrezno tehničnim značilnostim npr. za
diferencirano planiranje stroškov ali glede na skladanje

s potekom gradnje npr. glede na: dovršitev, predajo ali lokacijo objekta oziroma gradbeno
zemljišče. Pri predračunu stroškov je treba stroškovne skupine tudi v oddajni dokumentaciji
ustrezno urediti glede na specifičnosti objekta, da bodo tako ponudbe, pogodbe, obračuni,
(vključno z dopolnitvami) urejeni po predpisih in preverljivi [17].

4.4.2.1.2 Razčlenjevanje stroškov orientirano na izvajanje del
Če pogoji v posameznih primerih dopuščajo (npr. stanovanjska gradnja) ali zahtevajo (npr.
modernizacija), se lahko stroške prednostno razčleni orientirano na izvajanje, pri tem se že
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dane stroškovne skupine prvega nivoja razčlenitve razčleni naprej glede na značilnosti
izvajanja del ali sindikalno orientirane značilnosti. To je primerno za drugi nivo razčlenitve. V
ta namen se lahko uporabi razčlenitve po storitvenih področjih ustrezno standardnemu
popisu storitev, ki velja za področje gradbeništva [17].
V primeru razčlenitve stroškov, ki so orientirane na izvajanje, je potrebno nadaljnje
razčlenjevanje, da se lahko zajame posamične storitve in opiše iz vidika vsebine, značilnosti
in obsega. To je primerno za tretji nivo razčlenitve [17].
Celotna razčlenitev del na drugi in tretji nivo je obsežna okoli 20 strani.

4.5 NHK 2000 in 2005, predstavitev uporabe
NHK se uporablja za izračun stroškovnih vrednosti izgradnje določenega tipa objekta
oziroma za izračun reprodukcijskih stroškov že obstoječega objekta glede na njegovo
opremo, material, standard in starost. Prve preglednice NHK so bile izdane že leta 1913
(NHK 13) [15], NHK 2000 pa je zadnji dokončno izdelan NHK in objavljen v WertR 2006 kot
priloga 7 [18]. V delu je popolnoma novi in zelo predelan NHK 2010 (izdaja predvidena
april/junij 2012 [19]), osnutek tega pa lahko beremo že sedaj in se imenuje NHK 2005.
Stroškovne vrednosti v tej še neizdelani prilogi so zelo posodobljene, prilagojen je davku na
dodano vrednost za nemški trg in novejšim objektom ter po oceni raziskave v tej nalogi, bolj
natančen kot NHK 2000. Pomanjkljivost NHK 2005 je seveda to, da še ni dokončan in izdan
v polnosti, ampak samo deloma. Uvedel je nekaj novosti in ukinil nekaj podrobnosti. Med
drugim je ravno pri sakralnih objektih spremenil povprečno višino nadstropja iz prejšnjih 475
cm na 534 cm, pri čemer je potrebno poudariti, da starejša ureditev skupaj obravnava cerkve
in kapele, novejša pa le cerkve ter ukinil razdelitev stroškov glede na standard izgradnje.
Standard izgradnje vpliva le na višino dodatnih stroškov gradnje (postavka 700 po DIN 276).
Ker je razdelitev žal ukinjena, lahko za zgled služi NHK 2000. Povprečna višina etaže cerkve
se zdi nekoliko nizka v obeh primerih izdaje, še posebej, ker preglednica služi za izračun
vrednosti cerkev vseh starosti. Starejše so bile v splošnem grajene nekoliko višje kot nove.
Cerkve v raziskavi te naloge, imajo povprečno višino glavnega sakralnega dela 796 cm, s
pomožnimi prostori pa 626 cm. Nekatere inštitucije trenutno še odsvetujejo uporabo
izdanega dela NHK 2005, ker lahko prihaja do zapletov in nerazumevanja razlik in do
nezmožnosti primerjave izračunov [18]. Ker gre v nalogi za informativne in komercialne
izračune, tovrstni zadržki niso prisotni.
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Nujno je potrebno omeniti, da cerkve v Nemčiji niso omejene le na katoliške cerkve, kot so
sicer v tej nalogi. Zaradi skoraj enake prisotnosti evangeličanske Cerkve, kot katoliške,
gledano po številu pripadnikov vere v Zvezni republiki Nemčiji (obe Cerkvi po okoli 30
milijonov vernikov, kar je po malo manj kot 40 % prebivalstva celotne Nemčije), se je
potrebno zavedati moči vpliva evangeličanskih cerkva na izračunana povprečja. Poleg tega
je v razpredelnice in izračune vključenih veliko cerkva drugih religij. V principu so sakralni
objekti protestantskih verstev manj polni umetniških del in so grajeni nekoliko bolj preprosto.

4.6.1 NHK 2005
Preglednica 12: Reprodukcijski stroški cerkve za postavko 300 in 400 po DIN 276, glede na
leto izgradnje in dodatni stroški, postavka 700 po DIN 276. Izrez iz NHK 2005 [20].

Navedeni so reprodukcijski stroški v evrih na m2, za izgradnjo cerkve glede na to, v katerem
letu je bila cerkev zgrajena. Številka 300 ponazarja postavko po DIN 276 oziroma stroške
gradnje konstrukcije, 400 pa stroške inštalacij in tehničnih naprav. V desnem kotu spodaj so
navedeni dodatni stroški, ki nastanejo ob gradnji, t.j strošek storitve inženirjev in arhitektov
ter preizkusi, dovoljenja in prevzem (730 in 771 po DIN 276). Odmerjeni so v odstotkih
deleža gradbenega dela gradnje (300 in 400 po DIN 276). Navedena je tudi skupna
gospodarna doba uporabe 60−80 let. Sicer je v razpredelnici omenjena tudi referenca, kjer
naj bi se preverilo razred standarda, vendar točkovne liste za cerkve v NHK 2005 še ni, saj je
ta NHK zgolj osnutek. Ker tega točkovalnika ni, lahko v našem primeru, ko gre za
informativne izračune, to količino, ki tudi ne vpliva bistveno na končno ceno določimo na
podlagi izkušenj (gre za skupen odklon do največ 5,2 %).
Sicer se v drugih primerih, npr. pri večnamenskih dvoranah, razred standarda določi na
podlagi razčlenitve po drugem nivoju po standardu DIN 276. Za vsak segment gradnje se
določi razred kvalitete in na podlagi tega pripiše v skrajno desnem stolpcu pripadajoče točke.
Te točke dobimo iz treh številčnih stolpcev. Levi je preprost, srednji povprečen in desni visok
standard. Ocenjuje se posebej po vrsti: zemeljska dela, temeljenje, zunanje zidove, notranje
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zidove, pokrivanje, strehe, gradbeno konstrukcijske vgradnje, ostale gradbene konstrukcije in
drugi del (400) odtok, voda ter plin, ogrevalni sistem, prezračevalni sistem, inštalacije za jaki
tok, komunikacijske naprave, sistem za transport, naprave za specifično rabo, objektne
samodejne naprave in ostale tehnične naprave. Ko zapišemo za vsak segment gradnje in
inštalacij število pripadajočih točk, jih seštejemo po razpredelnici za obravnavani objekt in
stavbo umestimo v pripadajoči razred standarda.
Vsi navedeni povprečni stroški zajemajo 16 % DDV (v razpredelnicah je opomba o
upoštevanju DDV iz prvega četrtletja v letu 2005), ki je bil leta 2005 v Nemčiji (po 1. januarju
2007 je namreč DDV v Nemčiji 19 %). Če želimo prilagoditi na slovenski trg, moramo
upoštevati še to razliko [21]. Vpliv staranja upoštevamo po linearni fomuli za zniževanje
vrednosti objekta glede na starost. Gospodarno življenjsko dobo vzamemo srednjo določeno
v WertR, 70 let.

4.5.1.1 NHK 2005, primer izračuna stroškovne vrednosti cerkve v Podutiku v Ljubljani
Ne glede na razred kvalitete gradnje izberemo v razpredelnici stolpec, ki nam določa čas
izgradnje. Cerkev je bila zgrajena leta 2005. Stroškovne vrednosti, ki so v tem stolpcu
prilagodimo na slovenski trg, torej na slovenski DDV. Razred gradnje cerkve v Podutiku je
nedvomno visoki. Tudi ta odstotek moramo povečati za razliko od slovenskega DDV-ja, ker
že sami dodatni stroški vključujejo svoj DDV. Reprodukcijske stroške moramo zmanjšati še
za vpliv staranja stavbe, ki je v tem primeru 10 %. Cerkev ima skupaj s pomožnimi prostori
648 m2. Povprečna višina cerkve je sicer veliko višja od podane v razpredelnici, in sicer 9,27
m.
Gradbeni stroški (postavka 300 po DIN 276) bi po NHK 2005 bili:
(1825,86

€
× 648 mଶ ) × 0,9 = 1.064.841,55 €.
mଶ

Inštalacije in tehnične naprave (postavka 400 po DIN 276) bi po NHK 2005 bili:
൬263,79

€
× 648 mଶ ൰ × 0,9 = 153.842,33 €.
mଶ

Dodatni stroški (postavki 730 in 771 po Din 276) bi po NHK 2005 bili:

25,86 % × (648 mଶ × (1825,86 € + 263,79 €)) = 350.168,50 €.
Skupaj torej brez zemljišča, komunalnega in drugih prispevkov lokalnim oblastem, zunanje
ureditve (celoten trg in parkirišče) in notranje opreme ter umetniških del (klopi, celoten
prezbiterij, umetniška dela) bi po NHK 2005 (zajete postavke 300, 400, 730 in 771 po DIN
276) vrednost cerkve bila:
. ૡ. ૡ, ૡ €.
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4.5.1.2 NHK 2005, primer izračuna stroškovne vrednosti cerkve na Žalah v Ljubljani
Cerkev je bila grajena v letih 1984−87, gradbeno in obrtniško je bila leta 1987 končana.
Izberemo stolpec stroškov izgradnje pod okvirom za leta 1985−2004. Stroškovne vrednosti
navedene v tem stolpcu linearno interpoliramo, da dobimo primerno vrednost za leto 1987.
Za nas izračunani povprečen strošek izgradnje postavk del 300 in 400 po DIN 276 je 236,58
€/m2 in 1629,21 €/m2. Razred kvalitete je verjetno nekje med visokim in srednjim. Določimo
srednjega. Za vse navedene stroške naredimo še prilagoditev na slovenski DDV in dobimo
244,74 €/m2, 1685,39 €/m2, na vse to pa prištejemo 23,79 % dodatnih stroškov. Skupno ima
cerkev s pomožnimi prostori, korom in galerijo 790,8 m2. Stroški gradnje in stroški inštalacij
(postavki 300 in 400 po DIN 276) po NHK 2005 bi bili:
790,8 ݉ଶ × (1685,39

€
€
+ 244,74 ଶ ) = 1.526.346,80 €.
ଶ
݉
݉

Dodatni stroški (postavki 730 in 771 po Din 276) bi po NHK 2005 bili:
23,79 % × 1.526.346,80 € = 363.117,90 €.

Stroške gradnje je zaradi starosti 25 let potrebno zmanjšati za 35,7 %. Skupaj bi bila
vrednost omenjenih postavk 300, 400, 730 in 771 po DIN 276 za novo cerkev na Žalah po
NHK 2005:
. . , ૡ €.
Pri tem izračunanem strošku, se je potrebno zavedati, da ne vključuje nakupa zemljišča,
komunalnega in ostalih prispevkov lokalnim oblastem in zunanje ureditve ter notranje
opreme in umetniških del.

4.5.1.3 NHK 2005, primer izračuna stroškovne vrednosti cerkve v Polzeli
Cerkev, ki je bila končana leta 1988, ima površino 367,5 m2. Prilagojeni stroški na slovenski
DDV so 1938,29 €/m2 za postavki 300 in 400 po DIN 276. Cerkev je v srednjem cenovnem
razredu, zato prištejemo prilagojen odstotek 23 % k gradbenim delom, 23,79 %. Stroški
gradnje in instalacij (postavki 300 in 400 po DIN 276) po NHK 2005 bi bili:
367,5 ݉ଶ × 1938,29

€
= 712.323,05 €.
݉ଶ

Dodatni stroški (postavki 730 in 771 po Din 276) bi po NHK 2005 bili:
23,79 % × 703.318,97 € = 169.461,65 €.
Reprodukcijski stroški za omenjene postavke 300, 400, 730 in 771 po DIN 276, za novo
cerkev v Polzeli, bi po NHK 2005 bili 881.784,70 €. Vrednost cerkve po NHK 2005 so
reprodukcijski stroški zmanjšani za vpliv staranja (stroški gradnje zmanjšani za 34,3 %):
ૠ. ૡ, ૢ €.
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4.5.1.4 NHK 2005, primer izračuna stroškovne vrednosti tipične cerkve grajene v
obdobju med 1980 in 2012 v Sloveniji (več o tipični cerkvi v poglavju 7.1)
Srednje leto v obravnavanem obdobju med leti 1980 in 2012 je leto 1996. Prilagojeni stroški
gradnje na slovenski DDV so 2003,63 €/m2 za postavki 300 in 400 po DIN 276. Tipična
cerkev je v srednjem cenovnem razredu, zato prištejemo prilagojen odstotek 23 % k delom,
23,79 %.
Gradbeni in instalacijski stroški (postavka 300 in 400 po DIN 276) gradnje bi po NHK 2005
bili:
520,7 ݉ଶ × 2003,63

€
మ

= 1.043.290,14 €.

Dodatni stroški (postavki 730 in 771 po Din 276) bi po NHK 2005 bili:
23,79 % × 1.043.290,02 € = 248.198,73 €.
Skupaj bi omenjene postavke 300, 400, 730 in 771 po DIN 276 za tipično cerkev grajeno v
letih med 1980 in 2012 v Sloveniji po NHK 2005 znašali 1.291.488,86 €. Da bi dobili vrednost
16 let stare tipične cerkve, je potrebno postavki 300 in 400 zmanjšati za vpliv staranja 22,9
%:
. . ,  €.

4.5.2 NHK 2000
Priloga v smernicah za določanje stroškovnih vrednosti nepremičnin WertR je zadnja
različica NHK, ki je bila izdana v celoti in je trenutno veljavna. Ima nekaj pomanjkljivosti in
prednosti v primerjavi z NHK 2005, zato bomo predstavili tudi to smernico.
Preglednica 13: Reprodukcijski stroški sakralnih objektov po NHK 2000. Izrez iz NHK 2000
[22].

V NHK 2000 so v preglednici skupaj obravnavane cerkve v splošnem, mestne cerkve ali
cerkve s sedežem svoje škofije ali nadškofije v obeh velikih krščanskih religijah v Nemčiji, ki
so največkrat grajene v srednjem veku ali zgodnjem novem veku, zelo stare podeželske
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cerkve iz srednjega veka ali izjemoma tudi do 19. stoletja s posebno umetniško vrednostjo in
kapele.
Vrednosti v Preglednici 13 zajemajo stroške del postavk 300 in 400 po DIN 276 in vključujejo
16 % DDV, ki je bil takrat v Nemčiji. Tipičen objekt cerkve je v tem primeru enoetažen, ni
podkleten in delno podkleten, streha pa je poševna ali ravna. Stroškovne vrednosti so
različne za preprost (einfach), srednji (mittel) in visok (gehoben) razred standarda. Navedeni
stroški se nanašajo na bruto površino objekta in so v evrih na površinski meter, povprečna
višina objekta pa je 475 cm. V tej preglednici niso zajeti dodatni stroški, kot so planiranje,
projektiranje, preizkusi in prevzemi objekta. Dodatni stroški so predvideni (ustrezno postavka
700 po DIN 276) 16 % od stroškov gradnje in inštalacij skupaj (300 in 400 po DIN 276),
predvidena gospodarna življenjska doba je 60−80 let.
Preglednica 14: Definiranje nivoja standarda izgradnje cerkve po NHK 2000, prevod [22].
Cerkve (od starih podeželskih do stolniških), kapele
Cenovna
skupina

Preprosto

Fasada

Zid z ometom ali z
zapolnitvijo spojev in
barvano

Okna

Lesena pravokotna
okna, enostavna
zasteklitev

Streha

Tlak
Notranja
vrata

Gretje

Elektroinstalacija

Srednje

Toplotnoizolacijski omet, sistem
Zidovi iz klinker opeke,
povezave toplotnoizolacijskega
pločevinasto prekritje,
ometa, vidni zid z zapolnitvijo
zavesna fasada, visok
spojev in z barvanjem, srednji
toplotnoizolativni standard
razred toplotne izolativnosti
Kamnita okna, betonska okna, Zastekljena svinčena okna z
gotski/romanski slog, zasteklitev zaščitnim steklom, barvano
s toplotno izolacijo, barvna okna,
okno industrijske
vitraji
proizvodnje
Bakrena, skrilasta, kovinska
Glinena (Tondach) kritina,
kritina na podkonstrukciji in
umetna skrilavca
toplotni izolaciji, ostrešje

Betonska kritina, brez
sekundarne kritine in
toplotne izolacije
Ladijski pod, keramične
Umetni kamen, peščeni kamen
ploščice
Les s pločevinastim
Masivna lesena vrata izdatno
kritjem
obdelana, jeklena steklena vrata
Toplozračnogretje, 1
odprtina za
Toplozračno gretje z več
odpihovanje,
odpihovalnimi odprtinami,
elektrogretje v klopeh,
tehnika regulacije, centrala
nočno varčno gretje,
ogrevanja vode
ločeno gretje vode
Malo svetil in vtičnic,
en tokokrog,
nadfasadna instalacija

Visok

Izdatna razsvetljava in število
vtičnic, več tokokrogov,
instalacija vgrajena v fasado

Marmor, granit
Bronasta vrata,
umetnokovaška vrata
Talno gretje z vodnim
medijem, zrak kot
kombinacija s toplozračnim
gretjem
Izdatna razsvetljava in veliko
vtičnic, več tokokrogov s
priklopom na močnejši tok,
veliko varovalk−varovalnih
naprav, protistrelna
zaščita−strelovod
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Za prilagoditev na slovenski trg, je potrebno prilagoditi še DDV, ki je v Sloveniji 20 %, v
Nemčiji pa je bil do leta 2007 16 %. Za gospodarno življenjsko dobo privzamemo 70 let, vpliv
staranja pa upoštevamo z linearno formulo vpliva dejanske starosti na vrednost objekta.
V tem NHK so razredi standardov dokaj dobro definirani, vendar po drugi strani ni nobenega
točkovnika, po katerem bi lahko ocenili skupni nivo standarda, saj ne prispeva vsak segment
gradnje enako, zaradi velikih cenovnih razlik. Lahko posplošimo in ocenimo, da prispeva
vsak segment enako (Preglednica 14).
V vseh naslednjih izračunih se vnaša neto površine. NHK 2000 sicer zahteva vnos bruto
površin, vendar ti podatki žal niso na voljo.

4.5.2.1 NHK 2000, primer izračuna stroškovne vrednosti za cerkev v Polzeli
Po preglednici standarda je cerkev v Polzeli grajena v srednjem standardu. Površina cerkve
s pomožnimi prostori je 367,5 m2. Cerkev je bila dokončana leta 1988. Predvidena
stroškovna vrednost postavk 300 in 400 po DIN 276 za srednji razred je bilo v letu 1988,
1370,71 €/m2. Prilagoditev na slovenski DDV stroškovno vrednost poviša na 1417,98 €/m2,
dodatne stroške, ki že zajemajo svoj DDV pa iz 16 % na 16,55 %.
Stroški izgradnje cerkve v Polzeli (postavki 300 in 400 po DIN 276) bi po NHK 2000 bili:
367,5 ݉ଶ × 1417,98

€
= 521.107,76 €.
mଶ

Dodatni stroški bi nanesli po NHK 2000 (ustrezno postavka 700 po DIN 276):
16,55 % × 521.107,76 € = 86.243,33 €.
Skupaj bi reprodukcijski stroški po NHK 2000 bili 607.351,09 €, vrednost cerkve z
upoštevanjem vpliva staranja stavbe, pa bi po NHK 2000 danes bila:
ૡ. ૡ, ૠ €.
Ocena ne zajema zemljišča, zunanje ureditve, komunalnega in drugih prispevkov oblastem,
opreme in umetniških del.

4.5.2.2 NHK 2000, primer izračuna stroškovne vrednosti za cerkev na Žalah v Ljubljani
Cerkev na Žalah po razpredelnici v NHK 2000 uvrstimo v srednji cenovni razred. Povprečen
strošek izgradnje cerkve srednjega razreda kvalitete, grajene leta 1987, bi bil po NHK 2000
1362,14 €/m2. Prilagoditev na slovenski DDV poda stroškovno vrednost 1409,11 €/m2 in
dodatne stroške iz 16 % poveča na 16,55 % (ker ti tudi zajemajo svoj DDV).
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Strošek izgradnje cerkve na Žalah (postavki 300 in 400 po DIN 276) bi po NHK 2000 bil:
1409,11

€
మ

× 790,8 ݉ଶ = 1.114.324,19 €.

Dodatni stroški bi nanesli po NHK 2000 (ustrezno postavka 700 po DIN 276):
16,55 % × 1.114.324,19 € = 184.420,65 €.
Skupaj bi strošek izgradnje natanko enake cerkve po NHK 2000 bil 1.298.747,88 €. Vrednost
cerkve na Žalah je manjša za 35,7 % gradbenega dela gradnje (postavki 300 in 400) zaradi
starosti objekta 25 let:
ૢ. ૠૠ, ૢ €.
Znesek je presenetljivo več kot 30 % manjši od zneska izračunanega po NHK 2005. Zakaj je
prišlo do tako velike razlike ni znano, najverjetneje zaradi izboljšave in večje natančnosti
novejšega NHK-ja. Vpliv ima tudi zahtevana bruto površina, v teh izračunih pa so bile
vnašane neto količine površin.

4.5.2.3 NHK 2000, primer izračuna stroškovne vrednosti za tipično cerkev grajeno v
Sloveniji v obdobju med 1980 in 2012 (več o tipični cerkvi v poglavju 7.1)
Določimo srednje leto obdobja med letom 1980 in 2012, leto 1996. Povprečen strošek
izgradnje cerkve srednjega razreda kvalitete, grajene leta 1996, bi bil po NHK 2000 1439,29
€/m2. Prilagoditev na slovenski DDV poda stroškovno vrednost 1488,92 €/m2 in dodatne
stroške iz 16 % poveča na 16,55 % (ker ti tudi zajemajo svoj DDV).
Strošek izgradnje tipične cerkve (postavki 300 in 400 po DIN 276) bi po NHK 2000 bil:
1488,92

€
మ

× 520,7 ݉ଶ = 775.280,64€.

Dodatni stroški bi nanesli po NHK 2000 (ustrezno postavka 700 po DIN 276):
16,55 % × 782.576,35€ = 128.308,95€.
Skupaj bi reprodukcijski stroški tipične cerkve po NHK 2000 bili 903.589,59 €. Zaradi srednje
starosti 16 let se vrednost objekta na gradbenih delih zmanjša za 22,86 %:
ૠ. ૡ, ૢ €.
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5 SLOVENSKE UREDBE IN PRAKSE

Še v času SFRJ-ja je bil napisan Pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin − PEM (UL Socialistične RS,
št. 8, 6. 3. 1987). Pravilnik je imel razdeljene objekte v štiri skupine stanovanjski in
stanovanjsko poslovni objekti – SO, poslovni objekti in prostori – PO, industrijski objekti – IO,
kmetijsko gospodarski in kmetijsko bivalni prostori – KO [23]. PEM natančno definira tipične
objekte posameznih skupin in postopke izračunov prometne vrednosti, vendar v nobeni
izmed skupin ni omenjen sakralni objekt, zato PEM iz leta 1987 ni uporaben v nobenem
smislu za namene te naloge.
Trenutno najbolj aktualni izračuni stroškov gradenj, so dostopni na spletnem portalu PeG. Za
vse nepremičnine v Sloveniji so narejeni izračuni GURS-a po Uredbi o določitvi modelov za
vrednotenje nepremičnin (UL RS št. 95, 25. 11. 2011) zato je način izračunavanja aktualen
za vse lastnike v Sloveniji. Največ javno dostopnih podatkov o nepremičninah je dostopnih v
REN-u.

5.1 Spletni portal PeG
Portal je že več kot dvanajst let prisoten na slovenskem gradbenem področju. Spletni portal
omogoča dostop do zbranih informacij o izvajalcih in cenah v gradbenem sektorju. Gradbeni
portal PeG vsebuje:
•

aktualne podatke o ponudnikih gradbenih proizvodov in storitev na slovenskem trgu;

•

obsežno zbirko cenovno ovrednotenih že zgrajenih objektov (Projektantske ocene
investicij);

•

informativne kriterije za razvrščanje nepremičnin;

•

zbirko predpisov in pravilnikov s področja gradbeništva;

•

objave aktualnih javnih razpisov;

•

različne konstrukcijske tehnične detajle;

•

v člankih predstavljene izkušnje iz gradbene prakse;

•

forum [24].

Zaradi svoje preglednosti in koristnih informacij, ki jih vsebuje, se je med strokovnjaki na
gradbenem področju zelo uveljavil. Pomemben del ponudbe so 'Projektantske ocene
investicij', ki so razčlenjene na veliko različnih vrst in tipov stavb. Cenilci nepremičnin si z
modeli izračunov, ki jih je uporabnikom na voljo 350, lahko pomagajo pri izračunavanju
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konkretnih primerov ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Poleg tega, da je na voljo veliko
različnih tipov in velikosti stavb, lahko uporabniki dodatno vnesejo velikost obravnavane
nepremičnine in dodajo koeficient, ki neposredno vpliva na končno ceno. Izračuni so sicer v
večini razčlenjeni na drugi nivo po standardu DIN 276, vključujejo pa vse točke razčlenitve,
razen nakupa zemljišča in priprave ter ureditve zemljišča (100 in 200 po DIN 276). Prav tako
v izračun ni vštet DDV.
Na portalu so uporabnikom dostopni trije izračuni vrednosti cerkva. En izračun je namenjen
cerkvi, ki zajema ladjo s 150 sedeži, vežo, oltarni prostor in zakristijo. Objekt je kot
samostoječa pritlična stavba, nepodkletena s poševno streho, osnovni cenovni razred. Drugi
izračun je namenjen zelo podobnemu objektu, z enakimi parametri, le da je cenovni razred
srednji. Tretji izračun je namenjen objektom, ki zajemajo cerkev s sedeži za 400 ljudi in
središče cerkvenega občestva z naslednjim prostorskim programom: sakralni prostori 500
m2, pastoralni prostori 500 m2 (dvorana, prostori za starejše in mladino), upravni prostori in
sanitarije 200 m2; objekt kot samostoječa stavba s poševno streho/delno izkoriščena
mansarda, delno izkoriščena klet, K (delno) + P + 0 do 1N + M (delno), višji cenovni razred.
Za vse izračune v naslednjih podpoglavjih, model cerkve s 150 sedeži in z osnovnim
cenovnim razredom ne pride v poštev. Bolj primeren je drugi model, za cerkve s 150 sedeži
in grajen v srednjem cenovnem razredu, kjer lahko vnesemo površino in se račun nekoliko
prilagodi, vendar je optimalen za manjše cerkve od teh, ki so v naslednjih primerih. Tretji
model, pa je po velikosti najbolj primeren za vse primere. Je visokega cenovnega razreda,
kar je ugodno, vendar zajema tudi necerkvene prostore. Objekt v tem modelu ima namreč
predvideno delitev prostorov po ca. 42 % površine za bogoslužni prostor oziroma cerkev, ca.
42 % za pastoralne prostore ter dvorane in okoli 17 % za upravne prostore ter sanitarije. Ker
vsi prostori razen cerkve s pomožnimi prostori niso predmet obravnave v tej nalogi, tudi ta
model izračuna ni optimalen za izračune stroškovnih vrednosti izbranih cerkva.
Ko v polje vstavimo število kvadratnih metrov uporabne površine, nam računalo poda
predvideno neto tlorisno površino in prostornino stavbe ter izračuna stroške izgradnje
razčlenjene na drug nivo po DIN 276. Pri vseh cerkvah, moramo zaradi starosti znižati
stroškovne vrednosti, če želimo vedeti današnjo vrednost stavbe. Zniževanje vrednosti
zaradi staranja, upoštevamo po linearnem padanju vrednosti, za gospodarno dobo pa
privzamemo srednjo med sicer privzeto dobo 60 do 80 let, to je 70 let. Zaradi starosti
zmanjšamo vse vrednosti, razen dodatne stroške, ki so enkratni stroški in jim vrednost ne
pada.
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Vsi izračuni v poglavju 5.1 so narejeni s pomočjo PeG. Za vse cerkve je najprej narejen
izračun po modelu cerkve s klopmi za 150 ljudi v srednjem cenovnem razredu gradnje, nato
pa še izračun z modelom cerkve visokega cenovnega razreda s klopmi za 400 ljudi [24].

5.1.1 PeG, primer izračuna stroškovne vrednosti za cerkev v Podutiku v Ljubljani
Cerkev na Podutiku je višjega cenovnega razreda. Zaradi nekoliko različnih modelov
izračunov stroškov in zaradi specifičnosti izračunov, noben izračun ni optimalen za to cerkev.
Model cerkve za 150 ljudi, srednji cenovni razred. Vnesemo lahko površino cerkve, računalo
pa nam izračuna prostornino in stroške. Ta izračun poda, da ima cerkev, kot je Podutiška s
648 m2 uporabne površine, prostornino 4.386 m3 (v resnici 6.005,5 m3). Zaradi starosti
cerkve sedmih let, vse vrednosti razen dodatnih stroškov, zmanjšamo za 10 %. Dela pod
postavko 300 in 400 po DIN 276, bi po tem izračunu stala 919.730,73 € (z DDV-jem
1.103.676,87 €). Poleg tega je v računalu možno izračunati stroške zunanje ureditve
95.521,00 €, opreme in umetniških del 21.833,37 € ter dodatnih stroškov 159.707,06 €
(500,600 in 700 po DIN 276). Skupaj torej 1.196.792,15 €, z DDV-jem pa:
1.436.150,58 €.
Model cerkve za 400 ljudi, visoki cenovni razred. Če bi podali v izračun uporabno površino
samo cerkve s pomožnimi prostori, bi izračun pokazal 4.668 m3, stroškovno pa bi postavki
300 in 400 po DIN 276, zmanjšani za 10 % zaradi staranja, bili 1.392.722,99 € (z DDV-jem
1.671.267,59 €), zunanja ureditev 121.223,47 € (postavka 500), oprema in umetniška dela
55.224,03 € (postavka 600) ter dodatni gradbeni stroški 269.385,49 € (postavka 700 po DIN
276). Skupaj torej 1.838.555,98 €, če pa prištejemo še DDV, pa dobimo:
2.206.267,18 €.

5.1.2 PeG, primer izračuna stroškovne vrednosti za cerkev na Žalah v Ljubljani
V model cerkve srednjega cenovnega razreda s 150 sedeži, vnesemo 790,8 m2, dobimo
5352 m3 (v resnici 4.867,8 m3). Cerkev je bila dokončana leta 1987, zato je njena starost 25
let, to pa njeno vrednost na določenih postavkah zmanjša za 35,7 %. Stroškovno bi postavki
300 in 400 po DIN 276 bili 801.722,95 € (z DDV-jem 962.067,54 €), zunanja ureditev
83.264,99 € (postavka 500), oprema in umetniška dela 19.032,00 € (postavka 600) ter
dodatni gradbeni stroški 194.901,77 € (postavka 700 po DIN 276). Skupaj torej 1.098.921,71
€, če pa prištejemo še DDV, pa dobimo:
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1.318.706,05 €.

V model cerkve višjega cenovnega razreda s 400 sedeži, vnesemo 790,8 m2, dobimo 5696
m3. Pri nekaterih postavkah upoštevamo staranje. Stroškovno bi postavki 300 in 400 po DIN
276 bili 1.214.027,05 € (z DDV-jem 1.456.832,47 €), zunanja ureditev 105.669,67 €
(postavka 500), oprema in umetniška dela 48.138,40 € (postavka 600) ter dodatni gradbeni
stroški 328.750,07 € (postavka 700 po DIN 276). Skupaj torej 1.696.585,20 €, če pa
prištejemo še DDV, pa dobimo:
2.035.902,24 €.

5.1.3 PeG, primer izračuna stroškovne vrednosti za cerkev v Polzeli
Čeprav gre za manjšo cerkev od obeh, je cerkev predvidena za 333 ljudi, kar je nedvomno
bližje 400 kot pa 150 sedežev. Naredimo izračun podobno kot za predhodni cerkvi.
Model cerkve srednjega cenovnega razreda s 150 sedeži, vnesemo 367,5 m2, dobimo 2.487
m3 (v resnici 1.755 m3). Cerkev je bila dokončana leta 1988, kar ji daje 24 let starosti in s tem
nekatere vrednosti zmanjšuje za 34,3 %. Stroškovno bi postavki 300 in 400 po DIN 276 bili
380.855,57 € (z DDV-jem 457.026,69 €), zunanja ureditev 39.554,73 € (postavka 500),
oprema in umetniška dela 9.041,08 € (postavka 600) ter dodatni gradbeni stroški 90.574,61
€ (postavka 700 po DIN 276). Skupaj torej 520.026,00 €, če pa prištejemo še DDV, pa
dobimo:
624.031,19 €.
Model cerkve višjega cenovnega razreda s 400 sedeži, vnesemo 367,5 m2, dobimo 2.647
m3. Pri nekaterih postavkah upoštevamo vpliv staranja. Stroškovno bi postavki 300 in 400 po
DIN 276 bili 576.719,14 € (z DDV-jem 692.062,97 €), zunanja ureditev 50.197,99 €
(postavka 500), oprema in umetniška dela 22.867,97 € (postavka 600) ter dodatni gradbeni
stroški 152.776,49 € (postavka 700 po DIN 276). Skupaj torej 802.561,60 €, če pa prištejemo
še DDV, pa dobimo:
963.073,92 €.

5.1.4 PeG, primer izračuna stroškovne vrednosti za tipično cerkev grajeno v Sloveniji v
obdobju med 1980 in 2012 (več o tipični cerkvi v poglavju 7.1)
Tipična cerkev ima uporabno površino 520,7 m2 in prostornino 3.262,4 m3. V njej je
povprečno 349 sedežev. Sredina obravnavanega obdobja je leto 1996, torej je tipična cerkev
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je stara 16 let. Zaradi tega se vse stroškovne vrednosti razen dodatnih stroškov (postavka
700 po DIN 276) zmanjša za 22,9 %.
Model cerkve srednjega cenovnega razreda s 150 sedeži, nam ob vnosu površine poda
3.524 m3. Stroškovno bi postavki 300 in 400 po DIN 276 bili 633.470,62 € (z DDV-jem
760.164,75 €), zunanja ureditev 65.790,72 € (postavka 500), oprema in umetniška dela
15.037,88 € (postavka 600) ter dodatni gradbeni stroški 128.332,51 € (postavka 700 po DIN
276). Skupaj torej 842.631,73 €, če pa prištejemo še DDV, pa dobimo:
1.011.158,07 €.
Model cerkve višjega cenovnega razreda s 400 sedeži, vnesemo 520,7 m2, dobimo 3.751
m3. Stroškovno bi postavki 300 in 400 po DIN 276 bili 959.247,17 € (z DDV-jem 1.151.096,61
€), zunanja ureditev 83.493,47 € (postavka 500), oprema in umetniška dela 38.035,91 €
(postavka 600) ter dodatni gradbeni stroški 216.464,55 € (postavka 700 po DIN 276). Skupaj
torej 1.297.241,10 €, če pa prištejemo še DDV, pa dobimo:
1.556.689,32 €.

5.2 Vrednotenje sakralnih objektov po Uredbi o določitvi modelov vrednotenja
nepremičnin, UL RS št. 95/2011, zgled GURS
Kataster stavb je GURS vzpostavil v letu 2001, torej še pred objavo Stvarnopravnega
zakonika (2002). V katastru stavb se vodijo podatki o stavbah in o delih stavb. Ker
Stvarnopravni zakonik namenja vlogo vodilnega nepremičninskega objekta zemljišču
(SPZ/2002/18. člen: Nepremičnina je prostorsko odmerjeni del zemeljske površine, skupaj z
vsemi sestavinami), izhaja register nepremičnin za vse nepremičnine prav iz tega. Register
nepremičnin je bil vzpostavljen v letu 2008 na produkcijskem informacijskem okolju
geodetske uprave, osnova za njegov nastanek pa je omenjeni zakonik. Register se je izdelal
s podatki o zemljiščih, lastništvih, stavbah in delih stavb na podlagi katastra stavb in bil
dopolnjen s pomočjo popisa nepremičnin [25].
Množično vrednotenje je bilo narejeno s pomočjo modela, ki ga uporabljajo na Švedskem
[26]. To je postopek hkratnega vrednotenja vseh nepremičnin, ki so vpisane v register
nepremičnin po pravilih, ki so določena z modeli vrednotenja. Množično vrednotenje
nepremičnin je nevtralen, objektiven, neodvisen, pregleden in stroškovno učinkovit postopek.
Množično vrednotenje nepremičnin je zakonsko predpisano. Sestavlja ga generalno
vrednotenje in pripis vrednosti [25].
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Generalno vrednotenje je določanje modelov vrednotenja za skupine istovrstnih nepremičnin
in ugotavljanje indeksov vrednosti nepremičnin. Modele vrednotenja določamo v postopkih
oblikovanja modelov in umerjanja modelov. Modeli vrednotenja so zgrajeni na podlagi
opazovanja in proučevanja trga nepremičnin za večino skupin nepremičnin. Izjema so samo
tiste nepremičnine, ki nimajo dovolj razvitega nepremičninskega trga ali pa le-ta sploh ne
obstaja. V veliki večini primerov se z uporabo modelov vrednotenja določi tržno vrednost
nepremičnin. Ker je tržna vrednost določena hkrati za veliko število nepremičnin, jo
imenujemo posplošena tržna vrednost nepremičnin [25].
Pripis vrednosti je izračun vrednosti za posamezno nepremičnino na podlagi določenih
modelov vrednotenja, indeksov vrednosti in podatkov za pripis vrednosti, evidentiranih v
registru nepremičnin na dan pripisa vrednosti ter vpis vrednosti te nepremičnine v register
nepremičnin. Pri postopku množičnega vrednotenja se pripis vrednosti izvaja za vse
nepremičnine, vpisane v register nepremičnin. Po izvedbi množičnega pripisa vrednosti se
izvaja sprotni−avtomatski pripis vrednosti za novo evidentirane nepremičnine in tiste, pri
katerih so se podatki, ki vplivajo na vrednost, spremenili. Na tak način so vrednosti
nepremičnin v registru nepremičnin vedno ažurne, dostopne javnosti in uporabne za
najrazličnejše namene [25].
Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin definira 21 različnih modelov za
ocenjevanje vrednosti nepremičnin. Cerkve spadajo med stavbe za javno rabo in je tako za
izračun vrednosti po uredbi primeren deseti model, model vrednotenja za stavbe za javno
rabo (PNJ). Geodetska uprava izhaja iz tega, da je za večino nepremičnin zelo pomembna
lokacija, zato so vsi modeli razvrščeni v vrednostne cone. Število vrednostnih con je odvisno
od vpliva lokacije na ceno nepremičnine. Tako ima model vrednotenja za kmetijske stavbe
eno samo cono, model vrednotenja za hiše 20 različnih con, model vrednotenja za stavbe za
javno rabo pa 12.

5.2.1 Umestitev cerkve v model
Uredba o določitvi modelov za vrednotenje nepremičnin v UL RS, št. 95, izdanim 25. 11.
2011, umešča nepremičnine v modele v svojem drugem členu:
2.člen
(1)…Model vrednotenja za stavbe za javno uporabo (PNJ) [27]…
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Predmet vrednotenja v modelu PNJ-ju so stavbe in deli stavb s pripadajočim zemljiščem, ki
se uporabljajo za:
•

kulturo in razvedrilo;

•

opravljanje verskih obredov in povezanih dejavnosti;

•

športne dejavnosti;

•

trgovanje in razstave;

•

promet;

•

drugo javno rabo [25].

Model vrednotenja za druge posebne nepremičnine za javno rabo upošteva nabavne
vrednosti objektov ter vpliv trga na podlagi primerjave cen prodanih nepremičnin, socialnoekonomskih dejavnikov in vrednosti stavbnih zemljišč. Sestavljen je iz vrednostnih con,
vrednostnih preglednic in vrednostnih nivojev za lastnosti (točkovalnikov za lastnosti) [2].
Preglednica 15: Umestitev cerkve v skupino objektov, razvrščeno po dejanski rabi, izrez iz
preglednice Šifrant dejanske rabe delov stavb, Pripis vrednosti nepremičninam [25].
Šifra

Kratek naziv

1272101

Cerkev, kapela, mošeja, sinagoga, molilnica podobno, drugi podobni deli stavbe

Model
PNJ

Pozidano
Da

Stolpec »pozidano« z »da« ali »ne« definira, ali gradnja vpliva na ceno zemljišča ali ne.

5.2.1.1 Tipičen model stavb za javno rabo, ki zajema cerkve
Za lažje izračune množičnega ocenjevanja vrednosti se definira tipične nepremičnine.
Tipične nepremičnine so tiste, ki se na trgu pojavljajo največkrat. To so povprečne
nepremičnine, ki se določajo za vsako podskupino nepremičnin posebej.
Tipična nepremičnina za model druge posebne nepremičnine za javno rabo je:
•

dejanska raba dela stavbe je športna dvorana (telovadnica) s klasifikacijo 1265001;

•

neto tlorisna površina je 250 m2;

•

površina zemljišča je 500 m2;

•

leto izgradnje je med 2007 in 2009;

•

ima centralno ogrevanje;

•

ima vodovod;

•

ima elektriko;

•

ima kanalizacijo;

•

nima obnovljene strehe;

•

nima obnovljene fasade;
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•

nima obnovljenih oken;

•

nima obnovljenih inštalacij [2].

Potrebno je upoštevati vrednostno raven, ki jo ugotovimo glede na lokacijo, določeno za eno
izmed dvanajstih vrednostnih con. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja
vrednost tipične nepremičnine znotraj obravnavane vrednostne cone.

5.2.2 Potek določanja vrednosti po Uredbi o določitvi modelov vrednotenja
nepremičnin za izbrani objekt
Uredba predvidi za določitev vrednosti nepremičnine šest korakov izračuna.
1. korak5 je določitev vrednostne ravni. To določimo glede na lokacijo stavbe, ki ji določamo
vrednost. Stavbi se pripiše vrednostno raven glede na vrednostno cono, ki so podane v
prilogi 1 Uredbe o določitvi modelov za vrednotenje nepremičnin [27].
2. korak je prilagoditev leta izgradnje. Na podlagi faktorjev podanih v preglednici v uredbi,
določimo glede na obnovitvena dela in vlaganja v objekt prilagojeno leto izgradnje.
Gospodarna življenjska doba se za tovrstne objekte šteje 90 let [27].
3. korak je odčitek vrednosti za osnovni del, glede na velikost obravnavanega objekta in
odčitek dodatnega kvadratnega metra. Vhodni podatek je neto tlorisna površina. Ta podatka
odčitamo glede na vrednostno raven in prilagojeno leto izgradnje. Seštejemo osnovni del
vrednosti in zmnožek stroška dodatnega metra in število m2, ki presegajo osnovno količino
[27].
4. korak je določanje točk za vrednostni nivo stavbe in odčitek faktorja za lastnosti stavbe.
Število točk in pripadajoči faktor odčitamo v Prilogi 2, ki je sestavni del Uredbe o določitvi
modelov vrednotenja nepremičnin [27].
5. korak je določitev vrednosti zemljišča. To je ponovno odvisno od vrednostne ravni, ki jo
določa lega centroida glede na vrednostne cone, ki so določene v Prilogi 1, obravnavane
uredbe. Vrednost zemljišča izračunamo glede na osnovni del vrednosti in površine ter
prištejemo presežni del površine pomnožen s predpisano vrednostjo dodatnega kvadratnega
metra [27].

5

Vsi koraki so povzeti po Uredbi o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, UL RS št. 95/2011.
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6. korak je določitev vrednosti stavbe ali obravnavanega dela stavbe, glede na delež v
stavbi. Pri vrednosti moramo seveda upoštevati tudi vrednost zemljišča [27].

5.2.3 Primeri izračuna vrednosti cerkve po Uredbi o določitvi modelov za vrednotenje
nepremičnin
5.2.3.1 GURS, primer izračuna vrednosti cerkve v Podutiku v Ljubljani
Cerkev se nahaja v coni desete vrednostne ravni. Nato se definira prilagoditveno leto
izgradnje, ki je v tem primeru kar enako, kot je leto izgradnje, torej 2005. Osnovo 285.475,00
€ (za 250 m2) nam določi razpredelnica za 10. vrednostni nivo. Tej vrednosti pribijemo razliko
površine od osnovne:
(648 ݉ଶ − 250 ݉ଶ ) × 1021,70

€
= 406.636,60 €;
݉ଶ

285.475,00 € + 406.637,00 € = 692.111,60 €.

Na podlagi točkovnika izračunamo v kateri vrednostni nivo za lastnosti spada obravnavani
objekt in določimo pripadajoči vrednostni faktor. V našem primeru je 1,5. Dobimo končno
vrednost objekta (brez zemljišča):
. ૡ. ૠ,  €.

5.2.3.2 GURS, primer izračuna vrednosti cerkve na Kidričevem
Ker je cerkev na podeželju, je vrednostna cona tretja. Cerkev je bila zgrajena leta 1987, leta
2007 pa so zamenjali streho. Prilagojeno leto izgradnje je tako 1989. Cerkev na Kidričevem
ima s preddverjem, korom in zakristijo 319,8 m2, kar pomeni da osnovi 130.500,00 € dodamo
še:
(319,8 ݉ଶ − 250 ݉ଶ ) × 452,40

€
మ

= 31.577,52 €;

130.500,00 € + 31.577,52 € = 162.077,52 €.
Vse skupaj po točkovniku faktoriziramo s številom 1,5. Dobimo končno vrednost:
. , ૡ €.

5.2.3.3 GURS, primer izračuna vrednosti cerkve v Polzeli
Prilagoditveno leto izgradnje cerkve v Polzeli je 1986. Osnova je 146.250,00 €, vsak dodatni
kvadratni meter pa ima vrednost 507,00 €.
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(367,5 ݉ଶ − 250 ݉ଶ ) × 507,00

€
మ

= 59.572,50 €;

146.250,00 € + 59.572,50 € = 205.822,50 €.
Vse skupaj po točkovniku faktoriziramo s številom 1,5. Dobimo končno vrednost:
ૡ. ૠ, ૠ €.

5.2.3.4 GURS, primer izračuna vrednosti cerkve na Žalah v Ljubljani
Vrednostna raven za stavbe za javno rabo na območju Žal v Ljubljani je najvišji možen, to je
dvanajsti. Cerkev ima prilagojeno leto izgradnje 1987, tako da je osnova za oceno vrednosti
234.375,00 € (za 250 m2). Za vsak dodaten površinski meter se prišteje 812,50 €.
(790,8 ݉ଶ − 250 ݉ଶ ) × 812,50

€
మ

= 439.400,00 €;

234.375,00 € + 439.400,00 € = 673.775,00 €.
Vse skupaj po točkovniku faktoriziramo s številom 1,5. Dobimo končno vrednost:
. . ,  €.

5.2.3.5 GURS, primer izračuna vrednosti tipične cerkve grajene v Sloveniji v obdobju
med 1980 in 2012 (več o tipični cerkvi v poglavju 7.1)
Ta izračun je popolnoma fiktiven, saj je vrednost po tej uredbi odvisna predvsem od lokacije.
Od vrednostnih nivojev lahko izberemo srednjega, torej šesta ali sedma vrednostna cona. Za
prilagojeno leto izgradnje določimo v tem primeru srednje leto tega obdobja 1996. Ker je
cerkev sama po sebi med dražjimi med stavbami za javno rabo, pride v največ primerih v
poštev faktor pomnožitve 1,5.
Izberemo sedmi vrednostni razred. Osnova je 218.663,00 €, vsak nadaljnji površinski meter
od 250 m2, pa ima vrednost 771,75 €. Za 520,7 m2, je dodatek 208.912,73 €. Skupno vsoto
faktoriziramo z 1,5. Dobimo vrednost:
. ,  €.
Vrednosti bi se v odvisnosti od vrednostne ravni oziroma lokacije za tipičen model sicer
gibale med 339.692,44 € (prvi vrednostni nivo) in 779.109,38 € (dvanajsti vrednostni nivo).
Navedene vrednosti ne zajemajo vrednosti zemljišč.
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5.3 Prostorski portal Republike Slovenije, register nepremičnin, REN
Na portalu GURS-a se da relativno enostavno brskati in iskati informacije o nepremičninah.
Javni vpogled v REN ne zahteva nobenega gesla in uporabniškega imena. Na voljo sta dva
načina iskanja, in sicer splošno iskanje in napredno iskanje. V splošnem iskanju lahko
vnesemo le naslov iskane nepremičnine, lahko pa tudi naziv ali šifro katastrske občine in
številko parcele ali stavbe. V primeru, da poznamo naslov bližnjega objekta ali parcele iskani
nepremičnini, lahko najprej v splošnem iskalniku najdemo bližnjo nepremičnino nato pa po
grafičnem prikazu najdemo iskano nepremičnino, kjer imamo s klikom na iskano
nepremičnino možnost neposredne povezave na podatke o njej. Včasih je portal nekoliko
počasen, nemalokrat pa se zatika tudi pri vpisovanju težko berljivih šifer, ki preprečujejo
strojno branje podatkov.
Pri vpogledu v 22 nepremičnin, natančneje 22 cerkva v REN, je portal po nekaj poskusih
prikazal podatke o vseh iskanih cerkvah. Podatki, ki so na voljo za javni vpogled, so o merah
stavbe, letu izgraditve, materialih, priključkih, o površini in pozidanosti parcele, spravilu
morebitnega lesa, o gospodarski in javni infrastrukturi in naslovi ter prostorske enote. Poleg
vsega tega, je dostopen tudi podatek o obdavčljivi vrednosti izbrane nepremičnine. Zeleno
obarvani podatki so značilni podatki REN-a in se nahajajo samo v REN-u, belo obarvani pa
so iz katastra stavb, kar pomeni, da je geodetski podatek, ki ga je izmeril geodet.
Vrednost nepremičnin je nemalokrat enaka za dele stavb, za parcelo pod stavbo in za
celoten objekt. Splošna ugotovitev pri pregledu podatkov o izbranih cerkvah je, da je
vrednost najbolj odvisna od lokacije. Prihaja morda celo do prevelikih razlik zaradi lokacije,
saj so razlike tudi v večkratnih faktorjih. Pri izgradnji cerkve ima namreč strošek izgradnje
veliko večji vpliv, kot pa sama lokacija. Nekatere vrednosti cerkva so veliko manjše, ker imajo
vpisano popolnoma drugačno namembnost, kot je v resnici.
Podatki, ki so na voljo o izmerah objektov, za to nalogo niso uporabni, ker ni povsod povsem
jasno, katere prostore zajemajo izmere in katere ne. Do največjih razlik prihaja pri cerkvah,
kjer so pastoralni, bivalni, upravni in drugi prostori zajeti v prostor namenjen bogoslužju in se
tako ne da razbrati točnih posameznih količin. Ker je nepremičninska enota najmanjša enota,
ki lahko gre samostojno na trg, Cerkev namreč nima razloga, da bi stavbe, ki se fizično držijo
skupaj, delila na posamezne enote, saj nepremičnin nima namena prodajati. Da bi v REN-u
ugotovili, katere prostore zajema izmera, bi morali pogledati v elaborat katastra stavb, kjer bi
lahko po etažah izrisanih in označenih prostorih ugotovili obseg zajema prostorov.

64
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

Primerjavo površin objekta po REN-u in po bolj natančnih resničnih podatkih, lahko naredimo
na objektih, ki so bili za to nalogo izmerjeni. Primerjava s podatki v REN-u, se izvede za
deset naključnih cerkva, ki so bile izmerjene za to nalogo (Preglednica 16).
Preglednica 16: Primerjava izmer za to raziskavo in
podatkov v REN-u [28].
Površina cerkve
Površina
s pomožnimi
Župnijska cerkev
cerkve po
prostori po
REN v m2
izmeri za to
raziskavo v m2
Kidričevo

Zelo različni podatki ne pričajo
neposredno o slabih izmerah
popisovalcev oziroma drugih, ki
so merili cerkve, temveč o

282,4

325,8

nedoslednem

Kranj - Zlato Polje

775

412,3

nepremičnin na nepremičninske

Ljubljana - Dravlje

1450,6

766,1

enote in o specifičnosti potreb

Ljubljana - Moste

1360,8

490,2

naloge, ki zahteva točno samo

Ljubljana - Podutik

814,3

648

površino sakralnega prostora in

Ljubljana - Stožice

936,9

450,8

pomožnih prostorov, ne pa tudi

Ljubljana - Sv. Križ

1150

790,8

npr.

Maribor - Pobrežje

1528,2

653,9

prostorov. Ker to v REN-u ni

Portorož

1020,7

477

natančno definirano, podatkov iz

Šoštanj

777,1

551,8

tega

deljenju

pastoralnih

naslova

ni

in

bivalnih

bilo

moč

uporabiti v tej nalogi. Poleg tega
se ob natančnem pregledu podatkov, lahko predvideva, da so nekatere izmere za REN bile
dejansko slabo narejene in ponujajo napačne podatke, vendar tega ne smemo posploševati.
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6 NOVE CERKVE V SLOVENIJI

Cerkev ima v lasti enormno število sakralnih objektov, samostanov, bivalno pastoralnih
objektov, kapel in nabožnih znamenj. Marsikomu to vzbuja zavidanje in dvome o pravičnosti.
Tako je tudi skupina Anonimni (Anonymous) izmed mnogih očitkov in groženj očitala Cerkvi
tudi, da davkoplačevalci iz državnega ali občinskih proračunov nedopustno financirajo
cerkvene dejavnosti, kot so vzdrževanje in gradnja sakralnih objektov. Tiskovni urad
Slovenske škofovske konference je očitek komentiral [29]:
»Vrednost premoženja cerkvenopravnih oseb ni znana, ker to premoženje ni naprodaj.
Vrednost nepremičnine določata ponudba in povpraševanje, poleg tega so cerkvene stavbe
in druge nepremičnine v večini primerov namenjene opravljanju verske dejavnosti, kar v
praksi pomeni predvsem velik strošek vzdrževanja, ki je v večjem delu na ramenih vernikov
[30].« Katoliška Cerkev ima v Sloveniji v lasti res okoli 80 odstotkov kulturne dediščine
(cerkve, samostani, kapele in druga nabožna znamenja), država ji pa od razpoložljivih
sredstev za vzdrževanje kulturnih spomenikov nameni le okrog 20-odstotni delež. Cerkev
lahko do teh sredstev pride samo s kandidiranjem na javnih razpisih za obnovo kulturnih
spomenikov, sicer pa je jasno, da te spomenike v večini primerov vzdržujejo verniki s
prostovoljnim delom in lastnimi darovi [29].

6.1 Evidenca novih cerkva in okoliščine
Celovita evidenca cerkva zgrajenih v Sloveniji v zadnjih desetletjih je težko dosegljiva. Pot
evidentiranja je bila zelo dolga in se je odvijala s pomočjo Nadškofije Ljubljana in Nadškofije
Maribor. Po pomoči nadškofij evidenca ni bila dovolj natančna. Izkazalo se je namreč, da je
kar nekaj podružničnih cerkva bilo neomenjenih, zato je bil narejen pregled po celotnem
Letopisu cerkve na Slovenskem 2000 (pregled po letnicah izgradnje cerkva v več kot 786
župnijah, ki imajo navadno po več podružničnih cerkva in nekaj kaplanijah, vikariatih ter
kuracijah, vse skupaj več kot 800 teritorialnih enot).
Navzoča evidence cerkva, zajema cerkve, ki so bile grajene v obdobju med letom 1980 in
marcem 2012. Začetek gradenj nekaterih cerkva je bil že pred letom 1980, vendar je večji del
gradnje bil opravljen po tem letu in so bile v omenjenem obdobju morebiti posvečene ali
blagoslovljene. Evidenca zajema tudi eno cerkev, ki je šele v načrtih (Lucija). Nekatere
cerkve so nadomestne gradnje porušenih cerkva. Tovrstne cerkve so načeloma omenjene le
v primeru, da so bile v obravnavanem obdobju postavljene od temeljev do strehe in ne samo
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obnovljene. Načeloma evidenca zajema le cerkve, v dveh primerih pa gre tudi za kapeli, ki
sta začasni
asni rešitvi za župnijski bogoslužni prostor. V tej nalogi je na kratko predstavljeno 52
novih cerkva. Ena cerkev je bila zgrajena leta 1976 in je dodana kot zanimivost.
zanimivost. 51 jih
j je bilo
grajenih ali opremljenih
nih predvsem po letu 1980, od tega je:
•

33 župnijskih, štirim od teh se je gradnja začela
za ela že pred letom 1980 (Grosuplje
1970−1972 večinoma
inoma zgrajena, Ljubljana - Moste 1979−1981,, Senovo 1975−1995
1975
in
Šoštanj gradbenii del večinoma
več
narejen 1973−1978). Sedem župnijskih cerkva je
nadomestnih gradenj porušenih starih cerkva (večinoma
(ve inoma že med drugo svetovno
vojno), dve župnijski cerkvi pa gradbeno še nista povsem dokončani;
dokon

•

dve župnijski cerkvi potrebno obravnavati kot začasno
asno rešitev, zato jima lahko
rečemo tudi kapeli;

•

14 podružničnih,
nih, sedem od ttega jih je nadomestnih gradenj;

•

ena še v načrtih,
rtih, ena pa še nima gradbenega dovoljenja za za
začetek
etek gradnje.

Kljub dolgotrajnemu evidentiranju, ni izključeno, da katera od cerkva, grajena v
obravnavanem obdobju v Republiki Slovenije,
Slovenije v seznamu ni omenjena. O nekaterih cerkvah
se je dalo pridobiti le minimalne informacije.

6.1.1 Katoliške cerkve
erkve grajene v Republiki Slovenije, v obdobju med letom 1980 in
marcem 2012
Cerkve so razvrščene
ene po abecednem redu župnij, v katerih so situirane. V naslovu vsake
cerkve, je najprej navedena župnija, kjer nova cerkev stoji, nato za kakšno vrsto cerkve gre
in njeno ime. Če
e so na voljo podatki o letih, je navedeno tudi obdobje gradnje, let
leto
blagoslovitve in leto posvetitve. Po besedah nekdanjega celjskega škofa in sedanjega
ljubljanskega nadškofa Stresa, ob posvetitvi cerkve v Trbovljah pomeni posvetitev cerkve več
ve
kot blagoslovitev: »Pomeni resnično
resnično izvzetost tega svetega prostora iz posve
posvetne rabe za
bogoslužno rabo [106]«.

Ajdovec, župnijska
upnijska cerkev Presvete Trojice 1989−90,
posvečena 1990
Župnija je leta 2000 imela 486 prebivalcev, od tega kar
483 katoličanov. Cerkev je bila zgrajena kot nadomestna
gradnja porušene
orušene stare cerkve, ki je bila prvič
prvi omenjena
Slika 4: Župnijska cerkev
Presvete Trojice v župniji
Ajdovec [31].

leta 1526. Med 2. svetovno vojno je bila ta stara cerkev v
vasi v bližini Žužemberka, 11. decembra
ecembra 1942 požgana.
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Dovoljenje za gradnjo nove cerkve
c
so pridobili šele leta 1989, do leta 1990 je bila končana
kon
in
10. junija tega leta posvečena.
čena. Cerkev je na
načrtoval
rtoval arhitekt Peter Kregar [32].

Ankaran, župnijska cerkev sv. Miklavža, zidana in
posvečena 1984
Župnija Ankaran je bila ustanovljena leta 1965. Cerkev je
bila sezidana in posvečena
na v letu 1984. Leta 2000 je imela
ime
župnija okoli 5.000 prebivalcev,
rebivalcev, od teh 3.500 katoličanov
Slika 5: Župnijska cerkev in
župnišče
če v Ankaranu [33].

[32].

Brje, podružnična
podružn
cerkev sv. Martina, sezidana−
−dozidana 1991
Cerkev ne spada popolnoma v to evidenco, ker gre
gr za cerkev, zgrajeno
na temeljih prejšnje stare cerkve, ki ni bila popolnoma uničena.
uni
Od stare
cerkve iz 16. stoletja je ostal le prezbiterij z gotskim rebrovjem.
rebr
Nemci so
Slika 6:
Podružnična
cerkev sv.
Martina v župniji
Brje [34].

zvonik
vonik in ladjo cerkve leta 1944 zaminirali. Pred uničenjem
uni
so domačini
rešili le nekaj umetniških del.
del. Cerkev je bila obnovljena oziroma na
novo sezidana v letih 1990 in 1991.
1991. V mali župniji Brje v bližini
Ajdovšč
Ajdovščine,
ki je oskrbovana iz župnije
upnije Branik, je bilo sicer leta
le 2000
400 prebivalcev, od teh kar 370 katoličanov [32, 34,
34 35] .

Breznica, podružnična
na cerkev sv. Lovrenca, mu
mučenca, na Gori nad Zabreznico
Zabrez
(733nmv), graj. 1991−93,
93, blag.
blag 1994
Cerkev

stoji

na

temeljih

nekdanje

cerkvice,, ki je bila zgrajena že v 14.
stoletju in je v času
asu turških vpad
vpadov
služila tudi kot zatočišče. V začetku
za
19.
stoletja

so

cerkvico

zaradi

nove

župnijske cerkve v Breznici opustili in
Slika 7: Podružnična
cerkev sv. Lovrenca na
drugam prenesli nekaj umetniških del.
del V
Gori nad Zabreznico [36].
začetku devetdesetih
desetih let prejšnjega stoletja
porušili, iz nje pa v novo cerkev in

Slika 8:
Podružnična
cerkev sv.
Lovrenca [37].

so se vaščani odločili
ili in organizirali, da so okoli 200 m nad vasjo Zabreznica
abreznica zgradili novo
cerkev na starih temeljih,, ki so jo pomagali opremiti tudi priznani slovenski slikarji. Križev pot
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je delo akademskega slikarja Franceta Bernika, južno
užno fasado krasi mozaik s podobo sv.
Krištofa, ki je delo akademskega
mskega slikarja Andreja
Andre Jemca [37].
Novo cerkev je načrtoval
rtoval Ivan Zupan, gradili so jo v letih 1991
1991−93, blagoslovili
agoslovili pa 17. julija
1994. V celotni župniji je sicer okoli 4.100
4
prebivalcev in od teh 3.400 katoličanov
čanov [32].

ena 1990
Celje - Sv. Duh, župnijska cerkev sv. Duha, gradnja 1989, posvečena
Župnija Celje Sveti Duh,
h, ki je bila ustanovljena 15. avgusta leta 1987,
1987 šteje 15.000
prebivalcev, od teh 10.000 katoličanov
katolič
[32]. Od tega števila je 1.400 nedeljnikov
ikov in 400
4 otrok,
ki obiskuje verouk [38].

Slika 9: Župnijska cerkev Celje Sv.Duh, notranjost [39].

Slika10: Župnijska Cerkev Celje - Sv. Duh [31].

Leta 1962 je bila stara cerkev Sveta Duha v Celju iz 14. stoletja zaradi dotrajanosti od
uporabe za skladiščenje
enje in obrt porušena. V istem letu sso določili,, da se Cerkvi odobri
odškodnino in nadomestno
stno zemljišče.
zemljiš e. Do lastništva in pridobitve lokacijskega dovoljenja pa
je trajalo še dolgih in napornih 25 let pošiljanja prošenj
prošenj in podobnih dokumentov [38].
Prvi načrt inž. Pajerja iz leta 1987 za cerkev je bil po nekaj zapletih zavrnjen, zaradi prvotnih
strogih omejitev, ki jih je dala oblast glede velikosti in višine (15 m in prepoved zvonika).
zvonika)
Določeno mesto sredi močvirja so pred gradnjo še uspeli nekoliko
nekoliko spremeniti na bolj ugodno
po tem, ko jim je uspelo
spelo dokupiti še pretežen del zdajšnjega zemljišča
zemljiš a (k prvotno dodeljenim
3.500 m2 še 12.000 m2). Po mnogih zapletih je bil leta 1988 sprejet načrt
načrt arhitekta Jožeta
Marinka [38].
Gradnja se je začela
ela oktobra leta 1988 in se hitro odvijala, tako da so leta 1989 namestili in
blagoslovili tri zvonove e−1050 kg, g−600
g
kg ter h−300 kg. Preden je bila nova cerkev 26.
avgusta v letu 1990 posvečena,
čena, so bile v cerkvi nameš
nameščene
ene klopi, kamniti oltar, ambon,

69
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
cerkva
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

tabernakelj in sedilje. Vitraj v prezbiteriju je izdelala Veselka
selka Šorli. Slike na fasadi cerkve je
narisal akademski slikar Lojze Čemažar.
emažar. Križev pot, ki je bil blagoslovljen leta 2010, je izdelal
akademski kipar specialist mag. Marjan Drev [38].
ni Gradisa naj bi po predračunu stala 1.650.000,00
1.650.000
DM, rok za
Gradnja cerkve s strani
izgradnjo pa je bil eno leto.
leto Končna cena izgradnje
nje cerkve z opremo je
j bila okoli
2.000.000,00 DM [40].

Dobrepolje - Videm, podružnična
podružni na cerkev Povišanja sv. Križa na Mali Ilovi
Il
Gori
(470nmv), grajena 1995−9
96
Cerkev je bila grajena v letih 1995/96, načrt
rt je narisal arhitekt Peter Kregar. Blagoslovljena je
bila 15. septembra leta 1996 [32].

Dragatuš, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika 1984−86, posvečena
čena 1998
Gre za nadomestno gradnjo cerkve v župniji Dragatuš,
ki je leta 2000 imela 1.386
386 prebivalcev, od teh 1.360
katoličanov, in leži v bližini Črnomlja.
Č
Cerkev, ki je bila
zidana 1854−58, je bila 5. maja 1944 s strani Nemcev
uničena.
ena. Po zamislih arhitekta Igorja E
Engelsbergerja
so sezidali novo cerkev v letih med 1984 in 1986,
posvečena pa je bila 1. maja
aja 1998 [32].

Slika 11: Župnijska cerkev v
Dragatušu [31].

Grahovo, župnijska cerkev Brezmadežnega
Grahovo
dežnega Spočetja
Spo
Device
Marije, začetek gradnje 1992
V letu 1960 so smeli odstraniti ruševine, ki so ostale od 24. novembra
1943 od partizanov požgane cerkve iz leta 1617,
1617 ki je stala v vasi pri
Cerknici Župnija je imela leta 2000 915 prebivalcev, od teh 870
Cerknici.
katolič
katoličanov.
Dovoljenje za novo cerkev in gradnjo so
s pridobili šele leta
1992 [32].
Slika 12: Župnijska
cerkev Grahovo
[31].
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Griže Liboje, podružnična
a cerkev sv. Neža v Libojah,
Libojah grajena 1986/96,, posvečena
posve
1996
Župnija Griže je imela leta 2000 4.350 prebivalcev od tega 3.500 katoličanov.
anov. V tej župniji so
gradili novo podružnično
o cerkev. Stara cerkev,
cerkev ki je bila
omenjena že v 15. stoletju,
toletju, je bila med letoma 1951 in 1956
porušena. Novo cerkev so sezidali med leti 1986 in 1996.
Posvečena je bila leta 1996 [32]..
Slika 13: Podružnična
Podružni
cerkev
sv. Neže v župniji Griže [31].
Grosuplje, župnijska cerkev sv
v. Mihaela, 1970−1972, posvečena
ena leta 1984

Cerkev je bila večinoma
inoma zgrajena že pred obdobjem
obdobjem, omejenim v tej obravnavi, vendar je
zaradi moderne arhitekture in veliko dodatnih kasnejših del, zajeta v evidenco
o.
V župniji, ki je imela leta 2000 7.000
7
prebivalcev,
6.200 se jih je
e izrekalo za katoličane,
katoli
so cerkev
gradili v letih 1970−72,
72, posvetili pa so jo 30.
septembra 1984 [32].
Arhitekturo cerkve je prvi župnik Tone Bohinc
prepustil inž. arh. Janezu Fürstu, ki je cerkev
oblikoval
ikoval v Noetovo ladjo. Ob 30. letnici
l
nove cerkve Slika 14: Župnijska cerkev v
Grosupljem [41].
in 40. letnici
etnici ustanovitve župnije so cerkev notranje in
zunanje prenovili.. Velik mozaik v cerkvi je delo p. Marka Rupnika, barvna okna akad. slikarja
Lojzeta Čemažarja,
emažarja, križev pot doma
domačina Jožeta Trontlja,, križ ob vhodu pa Staneta Jarma iz
Kočevja [41].
O gradnji cerkve obstajajo računi,
čuni, vendar ne vsi. Župnik, ki je cerkev gradil
gradil,, je v pokoju. Na
cerkvi je bilo narejenih že veliko obnovitvenih del [42].
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Hajdina, podružnična
a cerkev Marije Vnebovzete v Slovenji vasi,, zidana 1990,
blagoslovljena 1992
Cerkev
erkev v Župniji Hajdina je po prostornini (709 m2) najmanjša od vseh v popisu za izračun
tipičnega modela
la nove cerkve (manjša izmerjena po
prostornini je bila sicer edino cerkev v Škalah, vendar je bila
ta zaradi leta
eta izgradnje 1976 izvzeta iz računa). Gre za
podružnično
no cerkev v Slovenji vasi, vasi z nekaj več kot 500
prebivalci, ki leži na Dravskem polju [43]. V Župniji Hajdina je
sicer okoli 5.320 prebivalcev, 5.280 katoličanov
katoli
[32]. Pod
cerkvijo je stanovanje. Cerkev je zgrajena poleg starejše

Slika 15: Podružnična
Podružni
male kapele, ki je še v prenavljanju. cerkev v Slovenji vasi v
župniji Hajdina, s staro
Med objektoma je prehod oziroma
kapelo s strani ceste [39].
objekta sta združena.

Župnik v župniji
upniji Hajdina, g. Marijan Fesel, je pogledal v
blagajniško knjigo in povedal, kakšen je bil končen
kon
znesek za
izgradnjo cerkve. V knjigi ni ovrednoteno prostovoljno
prostovol
delo in
Slika 16: Podružnična
cerkev v Slovenji vasi
v župniji Hajdina [39].

ostrešje,
ešje, ki je bilo podarjeno. Skupna cena izgradnje cerkve je bila
457.200
457.200,00
€.

Hinje, podružnična
na cerkev Marije Pomagaj na Visejcu, 1996
1996−1998,
1998, blagoslovljena 1998
Podružnična
na cerkev je nadom
nadomestna
tna gradnja stare cerkve, ki so jo Italijani 19. marca 1943
bombardirali
dirali in je pogorela. Gradnja nove cerkve je potekala v letih 1996−98,
1996
zasnoval pa jo
je arhitekt Jože Marinko. Blagoslovljena je bila 13. septembra 1998 [32].
].
Cerkev je majhna, ima pa kljub temu pod zvonikom kor in zakristijo. Tloris glavne ladje in
prezbiterija je trikoten [44].

Ivančna Gorica, župnijska cerkev sv.
s Jožefa, 1991−92, posvečena
ena 1999
Župnija je bila ustanovljena leta 1989, cerkev pa je bila zidana 1991−
−92. Leta 1992 je bila
gradbeno in obrtniško dokončana.
dokon
Načrt
rt je izdelal arh. Vladimir Brezar
Brezar. Župnija ima okoli
2.000 prebivalcev, od teh 1.800
1
katoličanov (podatek iz leta 2000) [32].
].
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Leta 1995 sta bila blagoslovljena križev pot slikarja Tomaža Perka in orgle orglarskega
mojstra Antona Škrabla. Tabernakelj, glavni oltar in
in krstilnik je izdelal g. Jože Trontelj,
T
sedilje
pa mizarstvo Robek. Cerkev je bila posvečena
posve
2.
maja 1999 [5].
Sedanji župnik Jurij Zadnik ni želel sodelovati pri
razkrivanju podatkov o gradnji cerkve. Poleg tega
tudi ne ve, kje in kako bi začel
čel z iskanjem podatkov
[45]. Župnik msgr. Jože Kastelic,
Kastelic ki je cerkev gradil,
pa je povedal, da je bila njegova celotna naloga,
nal
da
je denar »nafehtal«, plačal
al izvajalce in šel. Pravi, da

Slika 17: Župnijska cerkev sv.
Jožefa v Ivančni
ni Gorici [31].

tako je bilo in da so bili kruti časi. Tudi naklonjenosti naj ne bi bilo veliko [46]..

Kidričevo, župnijska cerkev sv. Družine, grajena 1981−87,
1981
posvečena 1987
7. marca 1973 je bila ustanovljena
ljena župnija Kidričevo.
Kidri
. Najprej se jo je upravljalo iz župnije
Hajdina, prvi zasilni bogoslužni prostor pa je bila
a kapela na vojaškem pokopališču
pokopališ [47].

Slika 18: Župnijska cerkev v Kidričevem
Kidrič
[48].

Slika 19: Župnijska cerkev v
Kidričevem,
evem, notranjost [39].

Preden so začeli graditi cerkev na Kidričevem,
Kidri
je bilo potrebno
otrebno vložiti veliko truda in prošenj,
da so želji ugodili pristojni na lokalni oblasti. Od leta 1974 do 1979 je bila lokalnim oblastem
vsako leto poslana prošnja za odobritev gradnje
gradnje cerkve, na katero pa je bil vsakokrat
odgovor negativen. Leta 1982 je bilo prošnji ugodeno. Začelo
Za elo se je graditi ve
večnamenski
objekt, namenjen bogoslužju, župnijskemu uradu, veroučni
verou
učilnici
ilnici in stanovanju. V pozni
jeseni 1982 se je začelo
elo graditi, konec leta 1984 pa je bilo izdelano že ostrešje. Cerkev, ki je
bila zgrajena tudi s pomočjo
jo župnije Liebstadt v Švici, katere
katere župnika je župnik na
Kidričevem
evem spoznal v Medjugorju in je zato v cerkvi nekaj umetniških del posvečenih tudi
temu svetemu kraju, je bila
la posvečena
posveč
31. maja 1987.. V cerkvi so kipi Sv. Družine, križev pot

73
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
cerkva
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

in šest reliefov podob iz Medjugorja, ki jih je vse izdelala Alojzija Ulman. Tabernakelj je
izdelal Janko Vuk [47].
Možnost pregleda podatkov, vendar bi raziskovanje trajalo zelo dolgo, saj papirji in računi
niso zbrani, temveč prerazporejeni v vsaj 50 fasc
fasciklov in map.
Kisovec 1985, župnijska
upnijska cerkev Marijinega Brezmadežnega Srca
S
(Fatimska Marija)
Župnija, ki je imela v letu 2000 2.397
397 prebivalcev,
prebivalcev od katerih se je
2.253 imelo za katoličane, je bila
ila ustanovljena 1. januarja 1968.
Cerkev je bila grajena v letih 1982−85,
85, načrte
nač
je narisal arhitekt
Danilo Fürst. 12. maja 1985 je bila cerkev posvečena
posve
[32].

Slika 20:: Župnijska cerkev
v Kisovcu [49].
Kočevska reka, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika 1994−1999,
1999, posvečena
posve
1999
Nekoč največje
je podeželsko naselje na ko
kočevskem
evskem ima danes okoli 300 prebivalcev. Pred
drugo svetovno vojno,, so Nemci predstavljali okoli dve tretjini tamkajšnjega prebivalstva.
prebivalstva
Kočevska Reka je bila v času Jugoslavije zaprta za javnost in varovana, ker je bila
namenjena kot zaklonišče
če tedanjim politi
političnim oblastem. V tistem času je bilo na bližnjem
območju uničenih veliko sakralnih objektov kot so župnijska
a cerkev sv. Janeza Krstnika in
vse ostale cerkve na območju
območ vasi, kapele ter znamenja [50].

Slika 21: Župnijska cerkev v
Kočevski Reki [31].

Slika 22: Župnijska cerkev v Kočevski
Ko
Reki [31].

Stara cerkev iz začetka
etka 15. stoletja, je bila opremljena
opremljena z bogatim baročnim
baroč
oltarjem iz leta
1765, ki je bilo delo Frančiška
čiška Duldta [50]. Nasilno je bila podrta 20. januarja
j
1954. Do leta
1991 je bilo območje zaprto. Kot nadomestilo za vse
v
na Kočevskem
evskem porušene cerkve je
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gradila država 1994−99
99 obravnavano župnijsko cerkev.
cerk
V župniji je leta 2000 prebivalo okrog
700 prebivalcev, od teh 450 katoličanov
katolič
[32].
Projekt za novo cerkev, ki se navezuje na tlorise stare cerkve, je narisal arhitekt Janez
Gomboc, ki je sodeloval na anonimnem natečaju.
nate
2. oktobra
ktobra 1994 je bil blagoslovljen temeljni
temel
kamen, 20. junija 1999 pa je bila cerkev posvečena
posve
[50].
Likovno je cerkev opremil akademski kipar in domačin
doma in Stane Jarm, barvna okna pa so delo
slikarja
rja Marka Jermana. Oba umetnika sta želela poudariti bridkost preteklosti Slovencev in
dogodkov na tem območju.
ju. Poleg tega so v cerkvi tudi kipi in slike iz porušene cerkve [50].

Koper - Sv. Marko, župnijska cerkev sv. Marka,
Marka grajena 1989−90, posvečena
posveč
1990
Župnija je bila ustanovljena 22. avgusta 1993, kot posledica
povečevanja
evanja spalnega naselja Kopra. Na relativno majhnem
območju

župnije

živi

približno

11.000 ljudi, od katerih je približno
7.000 krščenih [51].
Za začetek gradnje je bil glavni
pobudnik takratni župnik dr. Bojan
Ravbar, ki je arhitekturno delo Slika 24: Skica in
zaupal Ivanu Bergantu in Jožetu tloris Župnijske
cerkve v župniji
Marinku. Temelj za gradnjo cerkve je bil blagoslovljen 2. aprila Koper-Sv.
Sv. Marko, s
pastoralnimi
in
1989, ko so vgradili
radili tudi kamen stare cerkve z vrha hriba Svetega
drugimi prostori [51]
Marka, ki se je iz neznanih razlogov porušila [51].
Slika 23: Župnijska cerkev
Koper - Sv. Marko [51].

Celoten objekt, katerega del je tudi cerkev, zaobjema še stanovanjske enote in nekatere
pastoralne prostore. Cerkev
rkev je bila posvečena
posve
9. septembra
eptembra 1990. V sami cerkvi je sedežev
za 400 ljudi, medtem ko slovensko istrsko
pastoralno središče z veliko prostori za
verouk in parkiranje ob nedeljah obišče
obiš okoli
600 vernikov [51].
31. avgusta 2003,, je bil ob deseti obletnici
Slika 25: Mozaik s 115 m2 v cerkvi Sv. Marka [52].

župnije blagoslovljen mozaik, ki ga je
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izdelal p. Marko Rupnik. Mozaik, ki prikazuje 14. poglavje iz Markovega evangelija
evangeli (trpljenje,
smrt, vstajenje),, je po besedah tamkajšnjega župnika
župnika mag. Jožefa Korena, še sedaj največji
mozaik v Sloveniji (115 m2). Celoten mozaik je stal 100.000,00€,, čeprav je bila prvotna
takratna cena 1.000,00 €/m
/m2 [53].

Kranj - Zlato Polje, župnijska cerkev sv. Modesta, večinski
inski del granje 1993−1996,
1993
posvečena 2011
ve
v
Območje,, kjer so bila pred drugo svetovno vojno z izjemo nekaj hiš velika polja, večinoma
župnijski lasti, se je po drugi svetovni vojni spremenilo v del mesta Kranj. Oblasti
Obl
so del
mesta poimenovale Zlato
to Polje po istoimenski vasi, ki je bila pred razvojem mesta v
neposredni bližini njiv [54].
Prvi pobudnik za nov bogoslužni prostor je bil
kranjski župnik Zdravko Bahor, ki je idejo prvič
prvi
izrazil že leta 1971. Po tem, ko se je maševanje
začelo leta 1973 v stari cerkvi na Rupi, so leta
1976 v Kranj Zlato Polje prišle šolske sestre, ki so
kupile stanovanjski dvojček,
ček, ki je sedaj sosednji
objekt cerkve.. Leta 1987 je novi kranjski župnik g.
Stanislav Zidar nadaljeval Bahorjevo pobudo,
Slika 26: Župnijska cerkev Kranj - Zlato
Polje [39].

zaradi česar je 19. marca 1991 nastala nova
župnija Kranj - Zlato Polje, da bi razbremenila

Kranjsko župnijo s prej 27.000 prebivalci. Več kot 9.000 faranov je kot prvi v Sloveniji dobilo
zavetnika sv. Modesta [54].
[54 Leta 2000 je imela župnija 9.900
900 prebivalcev, od teh 6.500
katoličanov [32].
Arhitekt Vladimir Brezar je narisal cerkev, za
katero so se prva dela začela
za
avgusta 1993.
Decembra istega leta so vgradili
v
tudi kamen z
groba sv. Modesta pri Gospe Sveti na Koroškem,
ki je še vedno viden v preddverju
pre
cerkve. Faran
Miloš Košir je imel čast,
ast, tako kot tudi župnija, da je
leta 1994 lahko daroval novo mašo v pokriti cerkvi.
Redno bogoslužje se je sicer v cerkvi začelo
za
leta
1996 [54].

Slika 27: Župnijska cerkev Kranj Zlato Polje, notranjost [39].
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Križev pot so narisali mladi obiskovalci verouka pod mentorstvom predmetne učiteljice
u
likovne vzgoje Jolande Pibernik.
ibernik. Klopi je izdelal mojster Kavčič
Kav
iz Šentjošta, križ in jaslice pa
je izdelal rezbar Janez Vovk iz Police pri Naklem. Decembra leta 2010 je prezbiterij pridobil
granitne oltar, ambon, podstavek za svečo
sve in krstni kamen, medtem ko je p. Marko Rupnik
že od oktobra izdeloval mozaik v prezbiteriju.
prezbiteriju Cerkev,
kev, ki ima zaenkrat električne
električ orgle, ki jih
je dobila leta 2011,, ima izdelano kuliso klasičnih
klasi
orgel na mestu,
tu, kjer so v dalnji prihodnosti
le-te predvidene. Cerkev tudi še nima zvonov, saj je bila zgrajena večinoma z darovi
tamkajšnjih vernikov [54].
Osmega oktobra 2011 je bila cerkev,
cerkev ob vložitvi relikvij Antona Martina Slomška in Alojzija
Grozdeta v daritveni oltar, ob dvajsetletnici župnije,
župnije posvečena [54].

Ljubljana - Dravlje, župnijska cerkev Kristusovega Učlovečenja,
U
grajena 1980−85,
posvečena 1985

Župnija je bila ustanovljena leta 1961. V tem času
so se potrebe po večji cerkvi zelo
elo povečale,
pove
saj je
bilo v okolišu zgrajenih veliko stanovanjskih
stanova
blokov
in hiš, kar je razširilo celotno Ljubljano. Župnija, ki je
imela še leta 1981 4.217 faranov, jih ima dandanes
okoli 25.000 [56]. Leta 2000 jih je imela 23.000,
23.000 od Slika 28: Tloris župnijske cerkve
Ljubljana-Dravlje
Dravlje s pastoralnimi
teh 14.000 katoličanov [32].
prostori, trgom, drevoredom-potjo
drevoredom
in
staro cerkvijo [55].
Vsi dokumenti v zvezi z gradnjo cerkve so bili deset
let po izgradnji uničeni,
eni, prej pa arhivirani zaradi dav
davčnih obveznosti.
ti. Finančni
Finan
prispevek
župnije h gradnji cerkve je bil okoli deset odstotkov. Ostalo so bile finančne
finančne pomo
pomoči iz tujine,
ki so bile največkrat v nemških markah,
markah denar pa je bil
nakazan na eno izmed
zmed slovenskih podjetij, ta pa so nato

Slika 29: Nova župnijska
ska cerkev Ljubljana - Dravlje [56].

Slika 30: Nova župnijska
cerkev Ljubljana - Dravlje,
notranjost [56].
[56
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denar izplačala župniji za gradnjo. Pomagala je tudi Družba Jezusova iz Rima [57].
Prva izvedba steklene fasade, ki jo je izdelalo podjetje iz Banja Luke, je bila zelo slaba. Po
petnajstih letih je bila fasada potrebna zamenjave [57].
Celoten koncept cerkve z drevoredom in osvetljenima trgoma, ki sta sicer v tem času že
prerasla v prostor
or zbiranja in prireditev, je oblikoval arhitekt Marko Mušič.
Mušič Trg pred cerkvijo je
posvečen sv. Roku, trg za cerkvijo pa bl. Janezu Pavlu II. Poleg tega, da sta obe cerkvi v
Dravljah vpisani v spomeniško
eniško varstvo [57], je nova zapisana tudi v Arhitekturnem vodniku
po Ljubljani: 100 izbranih zgradb, avtorja Andrej Hrausky in Janez Koželj, fotografije Miran
Kambič, Rokus 2002 [56].
Velik steklen vitraj nad krstilno kapelo (baptisterij) je izdelal p. Marko Rupnik. Nove orgle je
po načrtih
rtih arhitekta cerkve in po tehni
tehnični
ni zasnovi Daliborja Miklavčiča
Miklavč
izdelal orglarski
mojster Tomaž Močnik.
nik. Orgle pojejo na 1300 piš
piščali,
ali, od tega 1088 kovinskih iz cina in 212
lesenih. Poleg teh je še 55 slepih lesenih piščali
piš
v prospektu,
u, ki služijo estetiki inštrumenta
[56].

Ljubljana - Fužine, kapela vstalega Jezusa, začetek granje 1985,, začetek
zač
rednih
nedeljskih maš 1987
Župnija še nima župnijske cerkve, gre za bogoslužni prostor, predelana hiša 1985 [32].
Župnija Ljubljana - Fužine
užine je bila ustanovljena 30.
marca 1988, glavni pobudnik in prvi župnik v župniji pa
je bil g. Janez Rihar, ki je bil pred tem župnik v župniji
Ljubljana - Moste. Še preden je bila ustanovljena
župnija, se je pospešeno delalo na tem, da se novim
prebivalcem
lcem okoliša, ki so se najbolj številčno
števil
začeli
naseljevati po letu 1980, zagotovi bližje pastoralno
Slika 31: Začasna rešitev, župnišče
župniš
in kapela Ljubljana - Fužine [31].
središče
e za verouk in cerkvene obrede, kot je bilo
središče v Mostah. Kapela je zgrajena
rajena na temeljih in zidovih stanovanjskega objekta oziroma
stare hiše, ki je pred gradnjo stala na mestu sedanje cerkve. Ta naj bi bila še vedno le
začasna
asna rešitev za novonastalo župnijo. Objekt so nekoliko pove
poveč
povečali,
predvsem pa je
povečano prvo nadstropje,
je, ki se poleg osnovne povečave,
pove
poveča
a skoraj na vse strani še
konzolno po en meter in pol. Bogoslužni prostor ima 270 m2 površine. Veliko dela je bilo
opravljeno prostovoljno in
n udarniško s strani faranov [58].
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Sedanja podoba pastoralnega in bogoslužnega središča
a v Novih Fužinah je narejena po
načrtih arhitekta Jureta Jakliča.
ča. Vitraj Emavs je izdelal Marko Jerman. Krstni kamen je izdelal
kipar g. Plut. Tabernakelj, ambon in oltar so fužinarsko obarvani, za kar je poskrbel
po
mojster
Šrekl iz Zreč [59].
V župniji s sicer majhno površino, živi zelo veliko prebivalcev (leta
leta 2000 okoli 17.000
prebivalcev, od teh 8.000 katoličanov [32]). Kljub temu nedeljsko mašo obiskuje
iskuje le okoli 350
nedeljnikov [60].
Ljubljana - Kašelj/Zalog,, župnijska cerkev sv.
s Andreja, začetek
etek gradnje 1999, še ni
posvečena
Prebivalcev v župniji,, ki je bila ustanovljena 1. januarja
1976, je bilo v letu 2000 6.200, od teh 3.500 katoličanov
katoli
[32].
Gradnja cerkve se je
začela po dolgoletnem
Slika 32: Župnijska cerkev
Ljubljana - Kašelj/Zalog [61]

pridobivanju dovoljenj
leta 1999. V tem letu so
tudi blagoslovili temeljni
temel

kamen, v že dokaj zgrajeni cerkvi. Od leta 2003 se je

Slika 33: Župnijska cerkev
prostore začelo
elo uporabljati za ve
verouk, od leta 2004 pa je v Ljubljana - Kašelj/Zalog,
Kašelj/Zalog
notranjost
[61]
61].
Zalogu začela
ela delovati tudi župnijska pisarna. Doko
Dokončan je
zvonik, ki zaenkrat še nima zvonov, dela po celotnem objektu
ektu pa se še nadaljujejo [61].
[61

Ljubljana - Moste, župnijska cerkev sv. Družine, grajena
1979−1981,
1981, 1981 posvečena
Župnija je imela leta 2000 okoli
7.600 prebivalcev, od teh
te 4.000
katoličanov.
anov. Načrt
Na za cerkev, ki je
bila
la 27. decembra 1981
posvečena,
čena, je narisal Ivan
Bergant [32].
[32
Slika 34: Vitraj v
cerkvi Ljubljana Moste, delo Marka
Jermana [39].

Leta 1979 je na mestu sedanje stala Slika 35: Župnijska cerkev
Ljubljana - Moste [31].
še stara cerkev, ki so jo v tistem letu
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podrli in do leta 1981 zgradili novo, ki so jo v tistem letu lahko tudi že
posvetili. Cerkev je leta 2011 doživela arhitekturno notranjo
notran prenovo,
ki je trenutno v izvedbi. V izdelavi
izde
so freske v prezbiteriju [62].
Skoraj 40 kvadratnih metrov vitrajev v več oknih, je izdelal Marko
Jerman [63]. Orgle z 21 registri je leta 1994 izdelal orglarski mojster
Anton Škrabl iz Rogaške Slatine [64].
[64

Slika 36: Križev pot v cerkvi
Ljubljana - Moste [39].

Ljubljana - Podutik,, župnijska cerkev sv.
s Rešnjega telesa in krvi,, začetek
zač
gradnje 2000,
posvečena 2005
valcev, polovica katoličanov
katoli
[32]) je bila
Župnija Ljubljana Podutik (leto 2000, 5.000 prebivalcev,
uradno ustanovljena 15. avgusta 1994. S pripravami za gradnjo župnijske cerkve je začel
za
že
leta 1989 prelat Jože Bertoncelj iz župnije Ljubljana - Koseze. Marca leta 2000 so se dela za
nov sakralni objekt končno
čno pri
pričela. Župnijska cerkev je bila Svetemu
emu rešnjemu telesu in krvi
posvečena 29. maja 2005 [66].
[66

Slika 37: Župnijska cerkev
Ljubljana - Podutik, notranjost
[65].

Slika 39: Župnijska cerkev
Slika 38: Župnijska
Ljubljana - Podutik, zvonik,
cerkev Ljubljana glavni del cerkve in trg pred njo
Podutik, iz cerkvenega [31].
trga [65].

Zelo prostorno cerkev je
e projektiral g. Igor Skulj [67].
[67 . V glavni ladji je strop visok 13 m nad
tlemi. Posledično
no ima cerkev dale
daleč največjo
jo prostornino med vsemi izmerjenimi cerkvami
cerkvami,
6005,5 m3. Tudi zvonik
vonik je s svojimi dobrimi 32. metri,
metri glede na ostale nove cerkve med
višjimi.
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Ljubljana - Stožice, župnijska
a cerkev sv.
s Duha,
grajena 1992−94, blagoslovljena 1994
Župnija je bila ustanovljena 1. januarja leta 1976 in je
imela v letu 2000 okoli 13.000 prebivalcev,
prebivalc
od teh
8.000 katoličanov [32].
Prva gibanja za gradnjo cerkve so se začela
za
leta
1980. V letu 1981 je bila zavrnjena lokacija za novo Slika 40: Župnijska cerkev Ljubljana
- Stožice, notranjost [39].
cerkev. Po dolgih letih se je v letu 1989 začelo spet
premikati, in sicer na drugi lokaciji, tako da so že v letu 1990 na natečaju
natečaju izbrali projekt
arhitekta akademika Milana Miheliča.
Miheli
6. julija
ulija 1992 je bilo izdano gradbeno dovoljenje in dela
so se lahko začela. V istem
em letu je bil blagoslovljen temeljni
temel ni kamen, leta 1994 pa je bila
blagoslovljena
ovljena nova cerkev, posvečena
posve
sv. Duhu. Leta 1996 so vgradili nove tri zvonove [68].
Za cerkev je po besedah sedanjega župnika skorajda
nemogoče reči, koliko je bila vredna, ko je bila zgrajena
oziroma koliko sredstev je bilo porabljenih za njeno gradnjo.
Cerkev ima veliko nefunkcionalnih izvedb in za uporabo ni
zelo dobra. Na stehi je namreč cca. 80 m2 oken, ki poleg
tega, da prepuščajo
ajo svetlobo, ki je je sicer veliko od drugih
oken,

prepuš
prepuščajo

tudi

ogromno energije. Čez njih
se namreč
namre izgubi ogromna
koli
količina
toplote, poleg tega
pa

je

Slika 41: Župnijska cerkev
nefunkcionalno Ljubljana - Stožice [39].

zasnovano, saj v primeru snega lahko pride do puščanja
puš
Slika 42: Župnijska cerkev
Ljubljana - Stožice, pastoralni
prostori, okna ob tleh,
nenavadna oziroma slaba
rešitev [39].

vode, za odmetavanje pa ni prostora, saj bi bilo potrebno
odmetavati več kot tri metre visoko čez
ez streho. Poleti je
temperatura v cerkvi ob vročih dnevih tudi prek 30˚C,
30
medtem ko je visoko temperaturo v zimskem času težko

obdržati, ker je velika toplotna prehodnost tudi skozi zidove [69].

Ljubljana - Sv. Križ, župnijska cerkev Vseh
Vs Svetih, grajena 1984−87, posvečena
posve
1987
Župnija je imela leta 2000 približno 18.000 prebivalcev, 14.000 katoličanov.
katoli
Cerkev je
zasnoval arhitekt Fedja Košir [32]. Cerkev je bila v grajena v letih 1984 in 1985, ko je bila
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gradbeno tudi dokončana.
ana. Postopoma je dobivala potrebno opremo. V zadnjem d
dnevu maja
leta 1987 je bila posvečena.
čena. Najve
Največ je cerkev po posvetitvi pridobila v prezbiteriju, kjer je
obogatena z lepimi sediljami, zelo masivnima kamnitima ambonoma in krstnim kamnom ter z
Rupnikovim mozaikom, v velikosti več
ve kot 80 m2. Orgle so bile rabljene
bljene kupljene v Nemčiji
Nem
[70].

Slika 43: Župnisjka cerkev Vseh Slika 44: Župnijska
svetih, župnija Ljubljana - Sv.
cerkev Ljubljana - Sv.
Križ [39].
Križ, prezbiterij in
osrednja 'kupola' [39].

Slika 45: Župnijska cerkev Vseh
svetih, ambona, glavna ladja s
klopmi, kor in galerija [39].

Ljubljana - Zadobrova, kapela 1981, posvečena
posve
1982
Župnija sv. Tomaža v Zadobrovi šteje okoli 3.150 prebivalcev, od katerih je približno 2.400
katoličanov
anov in je nastala leta 1980 kot posledica večanja
anja prebivalstva v tem delu Ljubljane.
15. avgusta je bil blagoslovljen temeljni
temel i kamen za izgradnjo novega pastoralnega centra v
neposredni bližinii prvotne in starejše cerkve [71]. Cerkev oziroma kapelo so morali zaradi
urbanističnih
nih omejitev oziroma zaradi neodobravanja
oblasti zgraditi v obliki hiše. Večinoma
Ve
je bila zgrajena s
strani faranov s prostovoljnim
prostovol
delom in udarniškimi
akcijami. Zapisa o urah dela in materialih ni, bi pa ti
podatki zanimali tudi samega župnika g. Milana Grdena.
Bogoslužni prostor je na podstrešju pastoralnega
pas
centra Slika 46: Cerkev Ljubljana Zadobrova in v ozadju
urejena kapela [72].
pastoralno središče
središ z
bogoslužnim prostorom [31].
Župnija je torej brez župnijske cerkve. Kapela,, ki jo je skupaj z župniščem
župnišč
narisal arh. Jože
Kušar, je bila posvečena
ena 21. novembra 1982 [32].
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Lucija, Cerkev Božjega usmiljenja, v načrtu
Župniji Sveta Lucija in Portorož sta trenutno samostojni, vendar imata enega župnika g.
Janeza Kavčiča. Po njegovih
besedah

sta

župniji

v

združevanju. Kraj Lucija ima
več kot 5.700 prebivalcev in
je hkrati največji kraj, ki ni
sedež občine

v Sloveniji

[74].

cerkev

je Slika 48: Župnijska cerkev v
načrtovana
tudi
kot Luciji, umestitev v prostor, v
načrtih [73].
turistična atrakcija. V cerkvi in tudi na zunanji strani so
Slika 47: Župnijska cerkev v
Luciji, v načrtih [73].

Velika

predvidene velike površine mozaikov, ki jih bo morda izdelal italijanski umetnik. V tem času
se pripravljajo na gradnjo nove cerkve in imajo zato pripravljeno že celotno finančno
konstrukcijo in zbrane ponudbe za izdelavo nove cerkve [73].
Z več kot 810 m2 in več kot 700 m2 tlorisne površine samo sakralnega dela je cerkev po
površini večja od vseh izmerjenih v tej nalogi.

Slika 49: Župnijska cerkev
v Luciji, v načrtih [73].

Slika 50: Župnijska cerkev
v Luciji, notranjost, v
načrtih [73].

Slika 51: Župnijska cerkev v
Luciji, tloris notranjosti, v
načrtih [73].

Maribor - Košaki, župnijska cerkev bl. škofa Antona Martina Slomška, začetek gradnje
2008, še v gradnji
Župnija je bila ustanovljena 15. avgusta 1998. Temeljni kamen za cerkev je leta 1999
blagoslovil tedanji papež, sedaj že blaženi Janez Pavel II [75]. Deset let je župnija
ustanavljala temeljna župnijska telesa, leta 2008 pa se je začela gradnja cerkve po zamisli
arhitekta Iva Goropevška. Cerkev tako z župnijo postopno raste s pomočjo predvsem svojih
župljanov in župljank (okoli 4.000 katoličanov [32]) [75]. Cerkev je sicer v času, odkar so
narejene fotografije, že pridobila fasado in je bolj izdelana, kot kažejo fotografije.

83
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
cerkva
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

Podatki o gradnji cerkve zaradi več
ve različnih razlogov niso na voljo [76].
].

Slika 52: Župnijska cerkev Maribor
- Košaki v gradnji [75].

Slika 53: Župnijska cerkev Maribor Košaki, v gradnji [75].

Maribor - Pobrežje, župnijska cerkev sv. Marije matere Cerkve, začetek gradnje leta
1987 in še vedno poteka, predvidena
predviden posvetitev cerkve jeseni 2012.
V župniji živi okoli 15.000 ljudi, 14.000 jih je katoliške vere
(podatek iz leta 2000) [32].
].
Cerkev, ki se gradi že več kot
dvajset
koncem

let,

doživlja

pred

izgradnje

že

posamezne obnove oziroma
ponovna
Slika 54: Župnijska cerkev
Maribor - Pobrežje [31].

zahtevnih

pleskanja
visokih

v

notranjih

Slika 55: Župnijska
kupolah. Župnija Maribor - Pobrežje, Marija mati Cerkve je bila cerkev Maribor ustanovljena leta 1972. Pri risanju cerkve,
c
ki se je začela graditi Pobrežje, zvonik [39].
leta 1987 je sodeloval tudi arhitekt g. Pogačnik.
Poga
Pred tem je dal župnik izrecne napotke, da
naj bo cerkev nujno vsaj toliko tradicionalne oblike, da se bo od daleč
dale vedelo, da gre za
cerkev in ne, da se to opazi šele, ko se v njo vstopi. V cerkvi so delovali različni
razli
umetniki,
največ jih je iz Češke.
eške. Kamnosek, je izklesal 2,5 tone težak makedonski kamen v oltar v
kapeli. Iz Češke
eške je tudi kipar, ki je iz
izdelal iz brona oltar v cerkvi, ambon, tabernakelj,
tabernakel križ,
stojalo za blagoslovljeno vodo, dekoracijo v kapeli.
kapeli Ta isti kipar, je med drugim izdelal tudi
relikviarij za Nadškofijo Maribor,
Maribor v katerem je relikvija (koščica) bl. Antona Martina Slomška,
ki je bila na obredu za beatifikacijo le-tega
le
sedaj blaženega pokojnika.. Velik vitraj na severni
strani cerkve in v kapeli je izdelal prijatelj kiparja, ki je prav tako iz Češke. Po besedah

84
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
cerkva
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
smer
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

župnika bo še v tem letu p. Marko Rupnik izdelal velika mozaika na oltarju in na zunanji
severni strani [77].
Kljub temu da je v gradnji cerkve sodelovalo veliko umetnikov in jih tudi še bo, gradnja že od
samega začetka
etka ni potekala gladko. Da je župnija dobila gradbeno dovoljenje, je morala
pristati na izgradnjo velikih zaklonišč
zakloniš pod cerkvijo, ki so zahtevali zelo visoke
visok kvalitete
materialov in izvedbe ter veliko
iko konstrukcijsko
konst
odpornost proti udarom.. Župnik g.
g Stanko
Praznik pravi, da če
e ne bi bilo potrebno izdelati zelo dragih zakloniš
zaklonišč polnih armature, bi bila
cerkev že davno dokončana.
ana. Tudi pri postavitvi cerkve se je moral projekt prilago
prilagoditi, saj so
bile v bližini v zemlji sicer že odsluženi
odslužen rezervoarji bencinske črpalke za nafto in naftne
derivate. Kljub temu da se je dobro vedelo, da bodo cisterne zelo kmalu odstranjene,
odstra
se je
novi objekt moral odmakniti vsaj dvanajst metrov stran od podzemnih rezervoarjev. To je na
relativno mali parceli pomenilo
nilo velike omejitve, saj cerkev prav zaradi tega ni tradicionalno
obrnjena z oltarjem proti vzhodu, saj je bila orientacija cerkve primorana biti spremenjena na
severovzhod [77].
Podatke o gradnji cerkve, bi bilo po več
ve kot dvajsetletni gradnji nemogoče
če zbrati in izluščiti
koristne informacije [77].

Maribor - Sveti Križ,, župnijska cerkev sv.
s Križa, gradnja 1987−1990, posvečena
posve
leta
1990.
Preden je bila ustanovljena župnija, je v letu 1967 Cerkev odkupila Vizoviško domačijo
doma
in
pričela v letu 1968 urejati papirje za preoblikovanje objekta
objek v kapelo. Lokalne
e oblasti so temu
zelo nasprotovale, toda po tem ko so se obrnili na Ljubljano, so naposled po dveh letih le
dovolili spremembo namembnosti, ne pa tudi spremembe zunanje podobe objekta. Leta
1970 je bila blagoslovljena kapela, ki jo je finančno
finan
najbolj podprla ustanova Caritas Internationale.
Kapela je dobila ime Sv. Križ
Kri po kapeli na
Betnavskem gradu, ki je bil nacionaliziran, izropan in
kasneje spremenjen v skladišča [78].
[78
Župnija Maribor - Sveti Križ je bila,
bila zaradi širjenja
mesta

Maribor

in

posledično
čno

ve
večjega

števila

vernikov, ustanovljena 12. septembra
eptembra 1976, v južnem Slika 56. Župnijska cerkev Maribor Sv. Križ [79].
delu Maribora (leta 2000, 10.000 prebivalcev, 8.000
katoličanov) [32].
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Gradnja cerkve se je začela
zač
leta 1987, ko je bil blagoslovljen
temeljni
emeljni kamen. Posvetitev cerkve je potekala 25. novembra leta
1990 [78].
V cerkvi so največja
ja umetniška dela dva velika kipa Marije in
apostola
a Janeza, ki stojita pod križem ter križev pot. Oba sklopa
sta delo akademskega kiparja mag. Marjana Dreva [79].
odatkov o izgradnji cerkve ni dovolj, da bi lahko karkoli povzeli.
Podatkov
Delalo se je v več korakih in postopoma ter vvečinoma v Slika 57: Kip apostola Janeza v
župnijski cerkvi Maribor - Sv. Križ,
lastni režiji [79].
delo akademskega kiparja mag.
Marjana Dreva [39].
Nova Gorica - Kristus Odrešenik, posvečena
posve
1982
Župnija Svetega Odrešenika v Novi Gorici je bila ustanovljena 1. maja leta 1976 in ima
približno 12.500 prebivalcev, od teh
te 7.000 katoličanov. Nedeljnikov
nikov je 700. Cerkev, ki je bila
grajena po načrtih
rtih arhitekta Franceta Kvaternika, je bila posve
posvečena
ena 12.
decembra 1982. S posvetitvijo
osvetitvijo se je župnija tudi preimenovala v

Slika 58: Župnijska cerkev Nova
gorica - Kristus Odrešenik [80].

Slika 59: Župnijska cerkev
Nova Gorica - Kristus
Odrešenik, zvonik [31].

župnijo Kristusa Odrešenika, čigar 5,3 m visok kip je v sami cerkvi.
Poleg omenjenega kipa, sta v cerkvi še križev pot in plastika Matere
Božje, ki je vse delo kiparja Staneta Jarma. Zvonik je bil dograjen in Slika 60: Leseni
skupaj s štirimi zvonovi blagoslovljen leta 2001, v letu 2004 pa je bila Kristus Odrešenik,
visok 5,3 m, delo
cerkev razglašena v konkatedralo [32,80].
Staneta Jarma [80].

Otlica, podružnična
na cerkev sv. Družine v Predmeji, zgrajena 1982
Cerkvica je majhna, ime sedežev za okoli 40 ljudi. Po drugi svetovni vojni so v bližini sedanje
cerkvice v hiši poučevali
evali verou
veroučence, kasneje pa so to cerkvico
vico zgradili prav s tem
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namenom, da bi imeli veroučenci
čenci boljše pogoje. Predelna stena učilnice
ilnice je pomi
pomična, tako da
se lahko bogoslužni prostor nekoliko poveča
pove [81].
Pirniče, župnijska cerkev Marije Vnebovzete, dograjena in posvečena
posve
1990
Mlada župnija je nastala 15. avgusta
avg
1985, natančno čez pet let pa je bila dokončana
dokon
in
posvečena nova cerkev. Načrt
črt
rt zanjo je narisal arhitekt Jože Kregar. Župnija ima okrog 2.700
prebivalcev, 2.550 katoličanov [32].
[32

Polzela, župnijska cerkev Svete Marjete,
Marjete gradnja 1981'85, posvečena 1988,
198 novi del
cerkve
Polzela je kraj, ki se je v zadnjih desetletjih dokaj povečal (leta 2000 okoli 4.250 prebivalcev,
pr
4.047 katoličanov [32]). V kraju
u so
so že pred prvo svetovno vojno zbirali denar za novo cerkev,
ki pa je potem šel kot vojno posojilo.
poso
Pred drugo svetovno vojno so se ponovno pripravljali na
razširitev cerkve, vendar jih je prekinila vojna. Lokacijsko dovoljenje je bilo pridobljeno leta
1979, cerkev se je z blagoslovitvijo temeljnega kamna začela
ela graditi leta 1981, posvečena
posve
pa
je bila leta 1988 [82]. Tehnično
čno
no gledano gre za prizidek stari cerkvi, vendar je funkcionalno
gledano novi del cerkve cerkev zase,
zase ker sta cerkvi
vi skoraj diametralno obrnjeni v različni
razli
smeri, prezbiterijska dela cerkva pa se stikata in sta pregrajena z vitrajem,
em, ki ga je izdelala
Veselka Šorli-Puc leta 1994. Pri novi cerkvi tako ni bilo potrebe po novem zvoniku in zvonovi,
zvonov
ker so v starem trije veliki
eliki zvonovi (1007 kg−E, 520 kg−G in 365 kg−A) [83, 84
4].
Orgle s 16 registri v novi cerkvi so delo mojstra Jenkota
iz Šentvida nad Ljubljano in jih je
e izdelal leta 1989. Oltar
O
je leto prej izdelal umetnik Kregar.. Tudi krstilni kamen je
bil narejen tega leta, tabernakelj pa je Studio Linea
izdelal leta 1993. Vitraji v novi cerkkvi so tako kot
Slika 61: Župnijska cerkev (stari
in novi del) v Polzeli [31].

pregradno steklo delo umetnice
ice Veselke Šorli Puc (1995)
[84].

Papirje o gradnji se je sproti uničevalo
čevalo, veliko dela se je naredilo kot pomočč ali usluga
usluga. Težko
je bilo graditi, ker se ni dalo dobiti cementa, zato se ga je moralo uvažati iz Avstrije.
Avstrije Gradnjo
je vodila oseba iz Škofijske gospodarske uprave.
uprave Na voljo so vsi predračuni
čuni in pora
poračuni za
gradbeni del gradnje [83].
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Portorož, župnijska
a cerkev Device Marije Rožnovenske,
Rožnovens
posvečena
čena 1984
Župnija je bila ustanovljena leta 1968, ima pa okoli 3.000 prebivalcev (2.400 katoličanov)
katoli
[32].
Posvečena
ena je bila leta 1984. Zaradi svoje prostornos
prostornosti za udobno sedenje skoraj 400 ljudi,
ljudi
služi tudi kot koncertna dvorana. Oltarno skulpturo iz žgane gline je izdelal Tone Demšar,
vitraje Mira Ličen-Krmpotič,
Krmpotič,, križev pot v oljnih slikah pa Marta Kunaver [86].

Slika 62: Župnijska cerkev Portorož,
notranjost [85].

Slika 63: Župnijska cerkev Portorož [85].

Cerkev so zasnovali in načrtovali
nač
arhitekti Ivan Bergant, Jože Marinko, Marta Šorli in Stane
Kajzer.. Iz gradbenega vidika ima cerkev nekaj pomanjkljivosti,
poman kljivosti, in sicer na nekaj mestih
prepušča
a vodo, kar ni uspelo preprečiti
iti že vrsto strokovnjakom na tem podro
področju. Poleg tega
je relativno toplotno prepustna, predvsem skozi vhodne steklene dele, ki jih je za cerkev
predvidenih nekoliko preveč in so zato večinoma zapahnjeni.. Dnevne svetlobe prodre v
objekt premalo, neugoden
ugoden pa je tudi koncept postavitve pevcev in nepreglednost občestva
ob
vernikov za duhovnika [73].
[73]. Zvonovi so bili dodani naknadno in so tradicionalno primorsko
vidni in minimalno pokriti.

Primskovo na dolenjskem,
olenjskem, podružnična
podružni na cerkev sv. Petra na Ježnem Vrhu, 1998
Cerkev je zgradil g. Vinko Zadražnik. Gradnja
Gradnja in financiranje je bilo v popolnoma privatni
režiji, kasneje pa je cerkev predal Cerkvi [87].
[87
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Ptuj - Sv. Ožbalt, podružnična cerkev sv. Leopolda Mandića
Mandi a v Novi vasi na Ptuju,
blagoslovljen temeljni kamen 1995
199 in še ni posvečena.
Cerkev na Ptuju gradi duhovniški red kapucinov. Cerkev je velika in ima pod seboj veliko
pastoralnih prostorov in dvoran, namenjenih bodočim
bodo im morebitnim romarjem. V cerkvi
zaenkrat ni veliko umetniških
ških del,
del ker še ni dokončana.
ana. Nekaj poslikav na fasadi in v
prezbiteriju je že izdelal akademski slikar Lojze Čemažar. Leta 1995 je bil blagoslovljen
temeljni kamen, leta 1997 pa je v njej
nje domačin že daroval
novo mašo [88].
Podatek iz leta 2000 govori, da je bilo
b v župniji približno
12.000 prebivalcev, 8.000 katoličanov [32].
Cerkev je sicer funkcionalno uporabna in je tudi v uporabi,
vendar le v poletnem času,
asu, ker jo je pozimi preve
preveč težko
ogreti. Steklene površine, ki jih ni malo,
malo so zaenkrat
narejene iz navadnega stekla, je pa predvideno, da bi
nekoč tam bili vitraji.i. V letošnjem letu imajo kapucini

Slika 64: Podružnična
Podružni
cerkev
sv.
Leopolda
Mandi
Mandića
na
namen izdelati prezbiterij, kar v tako veliki cerkvi ni mali
Ptuju v Novi vasi, pogled s
zalogaj. Zvonik cerkve je najvišji med popisanimi cerkvami v strani, vidni tudi kletni
tej nalogi (več kot 35 m,, merjeno skupaj s podkleteno višino, prostori [39].
glej sliko 64).
). K temu je prispeval tudi župan Ptuja v času
asu gradnje cerkve, ki si je želel visok
zvonik. Sicer ob tem obstaja grenek priokus, ker se med cerkvijo in zvonikom pojavlja
razpoka. Orgel v cerkvi še ni [89]].

Slika 65: Podružnična
na cerkev sv. Leopolda
Mandića
a na Ptuju v Novi vasi, pogled od
spredaj, s strani glavne ceste, pred cerkvijo
cerkveni trg [31].

Slika 66: Podružnična
na cerkev sv.
Leopolda Mandiča
a na Ptuju v Novi
vasi, notranjost [39].
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Ptuj - Sv. Peter in Pavel, župnijska cerkev, gradnja cerkve 2001−2004,
2004, blagoslovljena
leta 2004, posvečena
ena 2011
4. januarja leta 1945,
45, je bila stara cerkev, bombardirana
bombar
in

spremenjena

v

ruševine.

Prizadevanja

za

rekonstrukcijo cerkve niso obrodila sadov, saj oblast
ideji ni bila naklonjena in je na mestu stare cerkve
zgradila
gradila pošto. Leta 1989
19
je bil rekonstruiran in
posvečen
n prezbiterij. Leta 2001 se je odprla pot za
gradnjo cerkve, ko so porušili motečo
mote pošto, v letu 2004
pa so cerkev blagoslovili. Barvna stekla je izdelala
umetnica Mira Ličen
en Krmpoti
Krmpotič, križev pot pa je izdelal

Slika 67: Župnijska ptujska
domač akademski kipar in restavrator Viktor Gojkovi
Gojkovič. rekonstruirana cerkev Sv. Petra in
Pavla [90].
Cerkev je bila posvečena
ena leta 20
2011 [90].
Župnija ima sicer 4.650
650 prebivalcev, od teh 3.700 katoličanov [32].

Radenci, župnijska
ka cerkev sv.
s Cirila in Metoda, grajena 1984−87,, posvečena
posve
1987
V Radencih so imeli z lokalnimi oblastmi probleme že pred gradnjo cerkve in med njo.
Preden je bila ustanovljena župnija, so v šestdesetih
šest esetih letih bogoslužja potekala v zdraviliški
kapeli, ko
o pa so to zaprli za uporabo, se je poučevanje veroučencev
encev nada
nadaljevalo v vaški
kapelici
lici ob cesti. K ponovni uporabi in celo obnovitvi kapele
in uporabi za bogoslužne
namene je prispeval celo
takratni predsednik Josip
Broz Tito, ki je ob sprehodu
po parku želel vstopiti v
kapelo in dejal: »Zašto je
zatvoreno?

Neka

se

otvori!« (Zakaj je zaprto?

Slika 69: Župnijska cerkev
Pa naj se vendar odpre!). Leta v Radencih [92].
Slika 68: Župnijska cerkev v
Radencih [39].

1967 je bila kapela urejena in
odprta [91].

Župnija Radenci je bila po prizadevanjih od leta 1965,
1965 ustanovljena leta 1977. Preden je
župnija dobila cerkev, so dejavnosti potekale tudi v bivši čevljarski
evljarski delavnici [92].
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Ker se je število vernikov naglo večalo,
ve
so v osemdesetih letih začeli
eli prve korake h gradnji
cerkve. Najprej z nakupom zemljišča
zemljiš za cerkev,
rkev, nato s pošiljanjem prošenj za dovoljenja in z
nabirkami ter darovi dobrotnikov. Dovoljenje za gradnjo je bilo nekoliko lažje pridobiti, ker je
bilo na mestu ob potoku, kjer naj bi stala cerkev, veliko javno smetišče
smetiš
oziroma divje
odlagališče smeti. Kasneje
asneje se je župnik Franc Levstek šalil, da je iz 'smetišča'
'smetiš
nastalo
'svetišče'.
e'. Že preden se je začela
začela gradnja in med gradnjo, so veliko denarja prispevali
Slovenci v Ameriki, Caritas iz Würtenberga, bratska župnija
župn
Stuttgart - Rohr, župnije iz
Pomurja z nabirkami za cerkev in seveda sami župljani s prostovoljnim
prostovol nim delom in prispevki
[91].
Leta 1984 se je začela gradnja
nja cerkve po načrtih
na
župnikovega prijatelja arhitekta Blaža
Slapšaka. To leto so tudi blagoslovili temeljni
temel ni kamen, v katerega so vzidali listino z željami
škofa in dva kamna iz cerkve sv.
v. Adrijana pri Zalvarju ob Blatnem jezeru, kjer sta se ustavila
med potovanjem v Rim brata sv.
v. Ciril in Metod. Veliko potrebnega materiala je bilo potrebno
uvoziti iz bližnje Avstrije.
strije. Leta 1986 je bila cerkev že
funkcionalno uporabna, posvečena
ena pa je bila 5. julija
1987, ob 10. obletnici ustanovitve župnije [91].
Cerkev ima skoraj 30 metrov visok zvonik, v njej pa so
pastoralni prostori in zaklonišče,
e, ki pa je sedaj v
uporabi kot pastoralni prostor, prvotni pa se uporabljajo
Slika 70: Župnijska cerkev v
Radencih, notranjost [39].

le kot galerija za povečavo
avo cerkve ob praznikih
pra
in
velikih obiskih faranov [93].

Cerkev je arhitektonsko moderna
na in še ni dokončana.
dokon
V njej po besedah župnika
župnik skorajda ni
sakralne umetnosti. Barvno steklo nad daritveno mizo je delo domačina,
doma ina, križev pot pa so
narisali otroci. Tudi reliefno podobo Marije z Jezusom je izdelal faran. Reliefno podobo
bratov sv.
v. Cirila in Metoda pri vhodu v cerkev, je s pomočjo Viktorja Zmazka iz vlitega betona
izdelal Ciril Jerič. Finančno
no se ne ve
ve, koliko je bilo porabljenega denarja za izgradnjo cerkve,
ki je že petindvajset let posvečena.
čena. Bila je slabo grajena, s slabimi mater
materiali,
iali, po besedah
župnika je bilo narejenih veliko napak.
napak Kljub relativno mladi stavbi, je cerkev že potrebna
obnove. Cerkev je funkcionalno zaradi
zarad mnogih galerij in zelo nepregledno
dno in nenavadno
postavitvijo vseh prostorov in hodnikov veliko manj uporabna, kot bi lahko
ahko bila. Poleg tega je
ogrevanje
nje pozimi in hlajenje poleti zelo oteženo
no zaradi relativno velikega volumna in
nezmožnosti prezračevanja
evanja na vrhu objekta. Pojavljajo se tudi problemi z zamakanjem vode
po pleksi steklenih površinah na strehi. Cerkev za maševanje ni najbolj primerna, ker
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arhitektonski
onski dodatki omejujejo pogled duhovnika
duh vnika na vernike in jih ne more
m
zaobjeti z enim
pogledom [93].

Selca, Podružnična
na cerkev sv. Jedert (Gertruda), device,
na Lašnjah (760 nmv), grajena 1991−92, blag. 1992
Prvotna cerkev, za katero ni znano kdaj je bila zgrajena, je
bila v letu 1936 celotno obnovljena. V marcu 1945 so jo
partizani minirali. Po stilu lahko sklepamo, da je bila

Slika 71: Podružnična
Podružni
cerkev
postavljena v pozni gotiki in kasneje slogovno spremenjena. sv. Jedert v Lešjah [94].
Cerkev je bila
a romarska za okoliške kraje [95].
Cerkev so na ne točno
no istem mestu na novo pozidali v letih 1991 in 1992, po na
načrtu arh.
Petra Kregarja. Blagoslovljena je bila leta 1992. Ob tej priložnosti so bili vrnjeni trije kipi iz 18.
stoletja, ki so bili po vojni predani
pred
v varstvo Loškemu muzeju [32, 95].

Senovo, župnijska cerkev vstalega
v
Odrešenika, grajena od 1975, posvečena
posve
1995
Župnija na Senovem je bila ustanovljena leta 1964. Kmalu je cerkev postala premajhna za
vse vernike, zato so staro cerkev
cer
nadomestili z novo (3.000 prebivalcev, 2.700 katoličanov
katoli
[32]). Arhitekt Janez Fürst
rst je upošteval preteklost kraja in zasnoval zvonik, ki ponazarja stolp
nad rudniškim jaškom Reštanj. Temeljni kamen cerkve je bil blagoslovljen že leta 1975,
posvečena pa je bila 21. maja
m
1995. Poslikave je izdelal akademski slikar
kar Leon Koporc [97].
[97

Slika 74: Župnijska cerkev v Senovem [31].

Slika 75: Župnijska cerkev v Senovem,
notranjost [97].

Zvonovi so bili vliti v Žalcu, največji
najve zvon tehta več kot 600 kg. Cerkev
kev ima orgle s 24 registri,
ki jih je izdelala Škofijska
kofijska delavnica Maribor, najbolj pa se obiskovalci zanimajo za
upodobitev Kristusovega vstajanja [98].
[
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Od kar se je leta 2010 upokojil župnik g. Janez Nanut, ki je istega leta obhajal biserno mašo,
čez manj kot eno leto pa na žalost umrl, župnija nima svojega župnika.
župnika. V upravljanje je
župnijo prevzel upr. Marko Magdič iz Koprivnice [99, 100].

na cerkev Marije p
pomočnice kristjanov v Logu Čezsoškem,
ezsoškem,
Srpenica, podružnična
grajena 1986
Cerkev je nastala z razširitvijo
iritvijo kapelice. Ta je bila pozidana verjetno 1984, v cerkvico pa je
bila povečana
ana v letu 1986. Za to so obstajale ideje že veliko prej, saj obstajajo različni načrti,
kot npr. italijanski, ki ni bil uresničen
uresni
in načrt od g. Valentinčiča,
a, ki je bil verjetno
verje
glavna
osnova za razširitev [101].

Stara Loka, podružnična
na cerkev sv. Gabrijela, nadangela, na Planici (823 nmv), grajena
1994−1995,
1995, blagoslovljena 1995
Prvotna cerkev je bila iz 15. stoletja in je
bila v marcu 1945 zaminirana. Nova je bila
po načrtih
rtih arh. Ivana Berganta in Andreja
Štefančiča
č ča zidana v letih 1994−95
1994
in 3.
septembra

1995

blagoslovljena

[32].

Cerkev je narejena po zelo podobni

Slika 73: Cerkev sv.
zasnovi stare cerkve, vendar so vključene Gabrijela, notranjost [96].
nekatere funkcionalne nadgradnje
Slika 72: Podružnična
[96].
cerkev sv. Gabrijela na
Planici v župniji Stara
Loka [96].
Sv. Kunigunda na Pohorju (Gorenje nad Zrečami),
Zre
podružnična
cerkev Jezusove spremenitve na gori na Rogli (1518 nmv),
grajena 2006−2010, posvečena
ena leta 2010
15. avgusta 2006 je bil blagoslovljen temeljni
temel kamen za cerkev na
Rogli
ogli na nadmorski višini 1518 m. 10. oktobra leta 2010 je bila cerkev
posvečena
ena Jezusovi spremenitvi na gori. V cel
celoti je sakralni objekt
financirala delniška
niška družba Unior, kovaška industrija. Za izgradnjo si
je prizadeval tudi oddelek Unior turizem, saj je cerkev mišljena tudi
Slika 76: Podružnična
Podružni
cerkev na Rogli v župniji Sv.
Kunigunde na Pohorju [102].
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kot turistična
na atrakcija v turisti
turistično rekreativnem okolišu.
Gre

za

enega

izmed

redkih

svetlih

primerov

gospodarstva

v

vlaganja
sakralne

objekte. Arhitekturno je cerkev
zasnovala arhitekta Vera Klepej
Turnšek.

Po

besedah

predsednika uprave Uniorja g.
Korošca gre pri tem še za eno
Slika 77: Podružnična
na cerkev
Jezusove spremenitve na
Gori, na Rogli [102].

Slika 78:
Podružnična cerkev
na Rogli, notranjost
[102].

zmago pohorske trme zaposlenih v Uniorju, ki bodo tako dosegli združitev melodije ropota
kovaških kladiv in zvonjenja
enja cerkvenih zvonov [102].

Škofljica, župnijska
upnijska cerkev sv.
s Cirila in Metoda, grajena 1985−86,
86, posvečena
posve
1996
Župnija je bila ustanovljena leta 1976, sedmega dne v
mesecu novembru. Leta 2000 je imela župnija okoli 2.355
prebivalcev, katoličanov
anov je bilo 2.195. Cerkev,
Cerkev po načrtih
arh. Franceta Kvaternika, je bila grajena pretežni del v
letih 1984 in 1985, posvečena
ena pa je bila 12. oktobra 1996
Slika 79: Župnijska cerkev v
Škofljici [103].

[32].

Šoštanj, župnijska cerkev sv. Mihaela, gradbeni del večinoma
inoma 1973−1978,
1973
oprema do
1990, posvečena leta 1990
V cerkev hodijo farani treh združenih župnij Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje. V bližnji okolici
okoli
je do leta 1975 stala stara družmirska
d
cerkev sv.
v. Mihaela, ki je bila prvič
prvi omenjena že leta
1318. Leta 1958 so bili obnovljeni
obnovljeni oltarji, leta 1974 pa je bilo odločeno,
odlo
da se zaradi
sesedanja kot posledica kopanja premogovniških rudnikov
ru
cerkev v doglednem roku poruši,
natančneje 1. marca leta 1975 [104].
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Slika 80: Župnijska cerkev Šoštanj,
notranjost [39].

Slika 81: Župnijska cerkev Šoštanj [31].

Novo cerkev so pričeli graditi po projektu
pro
Adija Miklavca že leta 1973, redno pa so v njej
maševali od leta 1976 naprej. Do leta 1978 je bila cerkev načeloma
na
a zgrajena, vendar z veliko
pomanjkljivostmi. Od leta 1980 se je notranjost opremljala po zamislih arhitekta Petra
Požauka, cerkev pa je bila posvečena
posve
v letu 1990. Glavni oltar v cerkvi iz leta 1748 je bil
prestavljen iz stare cerkve
rkve v Družmirju in restavriran. Iz stare cerkve so prestavljeni tudi
nekateri kipi, velike slike in freska. Na koru so orgle z 21 registri, ki jih je izdelal mojster
Jenko. Vitrajii predstavljajo sprehod skozi zgodbe iz Svetega Pisma, izdelal pa jih je Jože Zel.
Zel
Zanimivost v cerkvi je, da se jo da z odmikom pregradnih lesenih sten oziroma velikih vrat
povečati, in sicer za več kot sto dodatnih vernikov, ki lahko sedijo in še mnogo, ki bi stali
[104].
V sami župniji Šoštanj je sicer bilo leta 2000 okoli 7.500 prebivalcev, od teh 7.000
katoličanov.. Poleg tega cerkev v Šoštanju obiskujejo še
š župljani iz župnij
upnij Zavodnje (354
prebivalcev) in Bele Vode (238 prebivalcev) [32].
Zanimiva cerkev na vzpetini se gradi že skorajda 30 let po posameznih segmentih. Veliko se
je naredilo z udarniškimi akcijami faranov, kar pa ni bilo nikoli ovrednoteno v finančnem
smislu. Župnik msgr. Jože Pribožič
Priboži pravi, da bi podatke z veseljem dal in nima nobenih
noben
omejitev zakaj jih ne bi, vendar ti podatki enostavno ne obstajajo [105].

Trbovlje - Sv. Marija, cerkev sv. Marije matere
m
Cerkve, gradnja 1998−2000,
2000,
blagoslovljena 2000 in posvečena
čena 2007
Zamisli o novi cerkvii v južnih Trbovljah so že relativno stare. Že leta 1935, so bili izdelani
načrti
rti za cerkev Svetega Križa na Vodah, vendar je bila gradnja, ki se je za
zač
začela
leta 1940,
kmalu ustavljena zaradi vojne. Povojna oblast je zemljišče
zeml e nacionalizirala in na njem zgradila
trgovino, pošto in druge zgradbe [106].
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Ponovno so se prizadevanja za gradnjo začela leta 1985.
Zaradi ozkosti doline in goste pozidanosti je bilo najti pravo
zemljišče
e za verski objekt zelo težko. Kljub temu so leta
1987 našli primerno zemljišče,
zemljišč ki ga pa niso mogli odkupiti
v celoti. Prvi idejni projekt dr. Jožeta Marinka je bil na
občini zavrnjen. Začasno
asno kapelo in pastoralne
pa
prostore so
si župljani leta 1992 uredili v kupljeni hiši, ki so jo v Slika 82: Župnijska cerkev
sv. Marije matere Cerkve v
bogoslužne namene uporabljali do leta 1998. V letu 1997 je Trbovljah [106].
župnija namreč dobila po mnogih zahtevah in zapletih gradbeno dovoljenje, tako da so z
gradbenim izkopom začeli
čeli 13. se
septembra
ptembra 1998. 8. novembra je bil blagoslovljen temeljni
kamen.. Dva dni pred božičem istega leta pa je bil novi objekt zahvaljujoč vnemi in vztrajnosti
gradbincev ter vernikov, kljub slabemu vremenu,
vremenu že popolnoma pokrit. Na božič
boži so se verniki
tudi že zbralii za prvo bogoslužje v tem objektu, ki je bil kasneje 10. junija leta 2000
blagoslovljen, kmalu za tem 15. avgusta pa je bila prej podružnica sv. Martina,
Martina ob deset
letnici prve svete maše v Marijini kapeli v hiši, razglašena za župnijo. 10. marca 2002 je bil
b
posvečen
en oltar. Župnijska cerkev je bila posvečena
ena v nedeljo 28. oktobra 2007 [106].

Velenje - bl. Anton Martin Slomšek, obstajajo le načrti
na rti in želja, vendar ni dovoljenja
V evidenci novih cerkva, ki jih je poslal Ordinariat na Nadškofiji Maribor, je prišlo do napake.
Zato je bila omenjena nova cerkev v Velenju,
Velenju, mišljena pa je bila zaradi ostalih podatkov
skoraj zagotovo nova cerkev v Trbovljah. Vseeno je poizvedba v Župniji Velenje dala nekaj
koristnih informacij.
V župniji Velenje v zadnjih štiridesetih
štiridesetih letih ni bila zgrajena, razen nekaterih povečav,
pove
nobena
cerkev, čeprav
eprav je za to obstajala želja in na
načrti. Dolga leta so si pobudniki pripravljali pot do
začetka
etka gradnje, vendar do izgradnje zaradi splošnega negodovanja lokalnih oblasti ni nikoli
prišlo.. Trenutno zamisel stagnira oziroma
oziro
je skorajda upadla, saj za to skorajda ni potrebe
[107].
V Velenju je bila namrečč leta 1993 ustanovljena nova župnija (Velenje - Sv. Barbara, ki se je
kasneje preimenovala v župnijo Velenje - bl. Anton Martin Slomšek). Ob ustanovitvi se je
sklenilo, da se bo zgradilo za potrebe župnije novo cerkev. Ideja je bila med prebivalci lepo
sprejeta, župnija pa ima v lasti zemljišče,
zemljiš
kjer je bila načrtovana
rtovana cerkev, vendar gradbeno
dovoljenje ni bilo nikoli pridobljeno. Župnija še stremi k temu, da bi v bližnji ali daljni
dal
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prihodnosti dobila možnost za izgradnjo cerkve [108]. V župniji sicer
cer živi okoli 6.000
prebivalcev, 4.000 katoličanov [32].
[32

Vir pri Domžalah,
lah, Cerkev Svetega Jožefa, v gradnji

Slika 83: Župnijska cerkev na Viru
z župniščem [109].

Slika 84: Skica župnijske cerkve na Viru z
župniščem
em in cerkvenim trgom [109].

Kraja Vir in Količevo sta se v zadnjih tridesetih letih zelo povečala
pove ala in imata skupno ve
več kot
3.400 prebivalcev. Ti so prej zahajali v cerkev na Dobu, ker
k pa je postala za vse več
ve ljudi
premajhna (okrog 2.000 katoličanov
čanov [32]), so zato leta 1997 najelili prazno hišo in še isto leto
zgradili na njenem vrtu začasno
asno leseno kapelo, ki je bila ob izgradnji tudi posve
posvečena. Župnija
Svetega Jožefa, je bila ustanovljena 28. junija 1998 [109].
Cerkev je v gradnji in predstavlja velik zalogaj, pogovor z župnikom
ž
pa posredno priča
pri o
slabih izkušnjah (goljufijah) z izvajalci
vajalci pri izgradnji cerkve [110].

Zavodnje, podružnična
na cerkev s
sv. Vida na Slemenu, Šentvid pri Zavodnju (1065 nmv),
blagoslovljena 1991
Prvič je bila cerkev na Slemenu omenjana že leta
le 1545. Cerkev sv. Vida, ki je bila pozidana v
sedemdesetih letih 19. stoletja, so v letu 1945 požgali partizani. Za popolnoma novo cerkev
so gradbeno dovoljenje pridobili leta 1990, leto za tem so objekt po ideji arhitekta Petra
Požauka že blagoslovili skupaj z zvonom.
zvonom V novi cerkvi je dobil mesto
sto pred ognjem rešeni kip
sv. Vida iz prejšnje cerkve, krilni oltar je poslikal slikar Jože Zel.. Cerkev ima vlogo in naziv
spominske cerkve [104].
Župnija ima zelo malo prebivalcev (okoli 354,
354, podatek iz leta 2000) in je zato združena z
župnijo Šoštanj [32].

97
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
cerkva
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

Zreče, cerkev Vstali Zveličar,
Zvelič 1986 blagoslovljen temeljni
ni kamen, 1988 cerkev
posvečena

Slika 85: Župnijska cerkev v Zrečah
Zre
[31].

Slika 86: Župnijska cerkev v Zrečah
Zre
[111].

Zreče
e so kraj, ki poleg na številu prebi
prebivalcev
cev raste tudi na turističnem
turisti
področju. V
osemdesetih
semdesetih letih preteklega stoletja so tudi zato začeli
za i z gradnjo nove cerkve. Leta 1986
19 so
blagoslovili temeljni
ni kamen, dve leti kasneje pa cerkev že posvetili [112].
[112
Župnija ima okoli 4.450 prebivalcev,
prebivalce večina jih je katoličanov [32].
Finančnega poročila
ila in ostali
ostalih tovrstnih dokumentov
entov ni veliko in niso primerni za natančne
izračune. Veliko
eliko se je sodelovalo s podjetjem Unior,
Unior ki je pri gradnjiji tudi pomagalo. Župnik g.
Simon Potnik je med iskanjem papirjev zanimivo našel dokument, ki priča
pri
o tem, da pri
gradnji niso dovolili žebljev [113].
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Dodatek: Velenje - Sv.
v. Martin, podružnična
podružn
cerkev sv. Jožefa v Škalah, grajena 1976
Cerkev je dodana, čeprav
eprav je grajena pred letom 1980, zaradi
zanimivih specifičnih razlogov gradnje oziroma uničenja stare.
Cerkev je bila sicer tudi izmerjena in popisana, vendar podatki,
zaradi leta izgradnje,
izgradnje niso bili uporabljeni.
Primer stare cerkve v Škalah, ki so jo tik pred porušitvijo celo
ce
povečali,
čali, je zelo nenavaden. Z
Zaradi
aradi rudnikov v Šaleški dolini, se je
namrečč nivo terena pogreznil v kotanjo, ki
Slika 87: Stara
škalska cerkev v
sesedanju [114].
jo je zalila voda in jo spremenila v jezero. Ob tem se je porušila
tudi stara cerkev sv. Jožefa v Škalah.
Škalah Rudnik ni župniji za nastalo
škodo dal nobene odškodnine, zato so se morali znajti po svoje.
V času,
asu, ko so bile Škale brez cerkve. je bila deponija za
umetniška dela, ki so bile prej v stari cerkvi zelo zasilna, saj so Slika 88: Zvonik nove
cerkve sv. Jožefa [39].
umetnije čakale
akale na svojo novo cerkev kar pod kozolcem, kjer so
vremenski pogoji naredili veliko škode. Nekaj umetniških
umetni
del je bilo odnesenih
enih tudi s strani
posameznikov, ki so si tako opremili svoj dom z novimi spominki, torej umetnijami
umet
iz stare
cerkve. Gospod župnik
upnik ob mislih na te čase
ase globoko vzdihne in pove, da so bili to zelo
žalostni časi [115].

Slika 89: Škalska cerkev [114].
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7 TIPIČEN MODEL IN POVPREČNI STROŠKI IZGRADNJE TIPIČNE CERKVE, KI JE BILA
GRAJENA V SLOVENIJI V OBDOBJU 1980−2012

Povprečen strošek izgradnje izračunamo tako, da najprej definiramo tipičen model cerkve, ki
je bil grajen v zadnjih desetletjih v Sloveniji. Omejitev v tem primeru je leto 1980, kar je
starejše gradnje ne spada v ta izračun, razen če je bil večji del ali pomemben del gradnje
izveden po omenjem letu. Na podlagi izmerjenih cerkva se izračuna tipične mere cerkva in
določi pripadajočo tipično opremo. Vse to se naredi na podlagi analize relativno velikega
vzorca. Vzorec zajema večinoma župnijske cerkve, kar seveda znatno vpliva na končni
izračun.
S pridobljenimi podatki o finančnih investicijah za omenjene objekte se izračuna povprečen
strošek izgradnje sakralnih objektov glede na površino in prostornino. Uporabimo tudi
podatke pridobljene od umetnikov, mojstrov in ostale podatke o umetniških delih in opremi
cerkve, s pomočjo katerih izračunamo tipičen strošek opreme.

7.1 Tipičen model cerkve
Tipičen model cerkve, ki je bil grajen od leta 1980 v Sloveniji, je narejen na podlagi vzorca 17
naključno izbranih cerkva v Sloveniji. Za namen obravnave je bilo izmerjenih in popisanih
celo 19 cerkva (ena je še v načrtih, Lucija), vendar dve zaradi kasnejše bolj stroge časovne
omejitve nista bili primerni za obravnavo (Maribor - Tezno, 1971 in Škale 1976). Vse cerkve v
tem vzorcu so bile izmerjene na licu mesta z laserskim merilcem razdalj Leica, ob tem pa je
bila popisana vsa oprema, klopi, vidni materiali posameznih gradbenih sklopov, umetniška
dela, zasteklitve in podobno.
Cerkve so bile izbrane naključno, v vzorec pa je zajeta tudi cerkev v Luciji, ki še ni zgrajena
in je šele v načrtih. Zanjo je že pripravljena finančna konstrukcija, tako da je zadostna
verjetnost, da bo izgrajena, da jo lahko zajamemo med ostale cerkve. Ostale izbrane cerkve,
ki so zajete v vzorec so: Celje - Sv. Duh, Hajdina − podružnična cerkev v Slovenji vasi,
Kidričevo, Kranj - Zlato Polje, Ljubljana - Dravlje, Ljubljana - Moste, Ljubljana - Podutik,
Ljubljana - Stožice, Ljubljana - Sv. Križ, cerkev Vseh svetih, Maribor - Pobrežje, Maribor - Sv.
Križ, Polzela, Portorož, Ptuj - Sv. Ožbalt, podružnična cerkev sv. Leopolda Mandića, Radenci
in Šoštanj.
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Preglednica 17: Povprečni izbrani parametri
izmerjenih in popisanih cerkva
Povprečje vseh izmerjenih cerkva
Velikost

Podatki o teh cerkvah so zbrani v
preglednicah v prilogi A te naloge. V tej

Povprečna
površina m2

Povprečna
prostornina m3

Predmet obravnave

točki so podani izračuni povprečij vseh

377,3
55,3
24,3
456,9
35,3

3001,7
0,0+
58,3
3060,0
131,9

Sakralni del cerkve

izmer, posplošeno pa je tudi povprečje

Kor

umetniških del in opreme. Na podlagi

492,3

3191,9

Skupaj cerkev s preddverjem

24,3
4,2

66,9
3,6

520,7

3262,4
144,7 m

Povprečno število sedišč,
razčlenjeno

306
14
30
349

Dodatni morebitni prostor
Skupaj cerkev

teh povprečij je osnovan tipičen model

Preddverje

cerkve na podlagi tega vzorca cerkva.

Zakristija*
Morebitni pomožni prostor
Skupaj cerkev s klasičnimi
pomožnimi prostori**

Nove cerkve so v splošnem manj
opremljene in ne premorejo toliko
umetniških del kot starejše. V nobeni

Povprečna dolžina klopi v cerkvi
(zajete samo cerkve, ki imajo za
sedenje namenjene večinoma
klopi)

izmed novih cerkva denimo ni prižnice

Sedišča

razlogov, ker se malo uporabljajo, pa

Klopi, stoli v glavnem delu
cerkve***

vendarle jih nekateri duhovniki oziroma

Sedilje

škofje, npr. upokojeni mariborski škof

Kor****

dr. Jožef Smej, vestno uporabljajo).

Skupaj

135

Povečava cerkve (le pri dveh
cerkvah)

367

Skupaj ob povečavi cerkve
(to možnost imata sicer le dve
cerkvi)

(to

je

sicer

tudi

iz

funkcionalnih

Stranski oltarji so v starih cerkvah zelo
pogosti in bogato opremljeni (štirje in
celo več stranskih oltarjev v eni cerkvi
ni redkost), v novih pa so skoraj

nezaznavni. Če že stranski oltar je, ni klasično nekoliko odmaknjen in ni bogato opremljen. V
tem segmentu morda vpliva tudi konstrukcija starih cerkva, ki z debelimi zidovi in stebri
včasih kar same ponudijo mesto za stranski oltar. Svetila v nekaterih novih cerkvah niso
vredna omembe (pojavljajo se celo navadni visokovatni reflektorji), medtem ko so v nekaterih

Kor nima prostornine, ker je njegova prostornina zajeta v glavni del cerkve. Prostornina konstrukcije
kora se ne odbija.
*
Če zakristije ni bilo mogoče izmeriti, podamo povprečno velikost izmerjenih zakristij. Ta je izračunana
2
na podlagi petih izmerjenih zakristij. Njena površina meri 26 m , višina 2,76 m, prostornina pa tako
3
71,7 m .
**
Klasični pomožni prostori so kor, preddverje, pomožni prostori, ki so namenjeni spremljanju
bogoslužja, zakristija, spovednice (če niso zajete že v sakralni del cerkve), baptisteriji, ki se fizično drži
s sakralnim delom in morda včasih bližnja shramba, ne pa npr. trgovina za spominke, župnijska
pisarna, sanitarije in podobno. V sklop klasičnih pomožnih prostorov spadajo tudi morebitni prostori
za povečavo cerkve ob praznikih.
***
Prešteje se število stolov oziroma izmeri skupni dolžinski meter klopi. V račun se vzame, da človek
povprečno potrebuje 50 cm širine prostora. V štirih cerkvah imajo le stole in ne klopi, zato pride do
anomalije pri izračunu, ker so v dolžinskie metre klopi zajete le cerkve, ki imajo klopi.
****
Če ni stolov za pevce, se smatra, da je število pevcev 1/10 sedežnih prostorov v cerkvi. V tipičnem
primeru števila pevcev se zaradi zaokroževanja pojavi anomalija.
+
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starih cerkvah lestenci umetniško delo sami po sebi. Na splošno že občutek ob vstopu v
cerkev pove, da je v novih cerkvah nekoliko manj umetniških del.
Preglednica 18: Tipični nekateri materiali, ki se uporabljajo za gradnjo novih cerkva v
Sloveniji.
Materiali

10x kamen (granit, marmor ali druge kamnite plošče), 5x keramika, 3x
parket (dvakrat samo na območju, kjer so klopi), 3x kamen v prezbiteriju, ko

Pod

je sicer keramika. Najbolj pogosto navadne kamnite plošče.
10x klasičen omet, 4x klinker opeka, 2x do en meter in 1x do dva metra
obložene z marmorjem, 2x se pojavi nekaj vidnega betona in 2x stene

Stene

obložene z lesom.
Pogosto vidne armirano betonske grede ali leseno ostrešje, velikokrat je
klasično ometano ali obloženo z dekorativnimi lesenimi letvami. V treh

Strop

primerih se pojavi plastičen in knauf strop.
Sicer ni točnega podatka, vendar je velika večina cerkva grajenih na osnovi
armirano betonske konstr. z opečnatimi zidovi, za ostrešje pa si po Konsrtukcija
pogostosti uporabe delita glavni vlogi lesena in armirano betonska konstr.
Ni povsod znano, največkrat (8x) se pojavi pločevina, največkrat bakrena,
2x glinena kritina iz strešnikov, 1x tegola canadesse in 1x zelena streha.

Streha

V račun so vzete le cerkve, ki imajo zvonik. Največkrat cerkve namreč
nimajo zvonika zaradi določenih urbanističnih ali v času SFRJ-ja političnih
omejitev. Sedaj je to nekoliko lažje, vendar to ni pravilo. Povprečna višina

Zvonik

zvonika je 25,4 m.
Za zvonove je tako malo pridobljenih informacij, da jih ne moremo posplošiti.

Zvonovi

Tak občutek je tudi posledica v splošnem ne tako prostornih in podolgovatih gradenj cerkva.
Nižje novejše cerkve ne dajejo odprtega prostora navzgor, kamor se v starih cerkvah
navadno lahko vernik zagleda v freske. Nepodolgovate oblike novejših cerkva ne dajejo
dolge poti do prezbiterija, ki je po liturgiji zelo zaželena. Na splošno je zelo pogost odziv
župnikov in duhovnikov, da arhitekti niso vedeli kaj so delali in s čim so imeli opravka.
Nemalokrat se namreč arhitekti, ki načrtujejo cerkev, prvič soočajo s planiranjem sakralnega
objekta. Za nameček tudi nekaterim arhitektom, ki so projektirali že več cerkva ne uspe
zadovoljiti uporabnikov, poleg tega pa na objektu naredijo tudi osnovne napake projektiranja
(npr. prepuščanje vode in velike toplotne izgube (npr. Portorož, Lj. - Stožice in Radenci).

102
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

Preglednica 19: Tipična oprema in umetniška dela v novih slovenskih cerkvah
Posplošena povprečna umetniška
dela in oprema tipične cerkve

Opomba

V nobenem izračunu ne sodeluje cerkev v Luciji, ki še ni
zgrajena in zato ni znano koliko in kakšna umetniška dela
bo imela.
Prva vrednost z barvnimi stekli v Podutiku, ki niso pravi
Vitraji
vitraji, druga brez njih in brez upoštevanja Ptuja, kjer jih
imajo v prihodnosti namen izdelati.
Prva vrednost vključno s starimi slikami, druga pa brez in
Slike
brez upoštevanja cerkva, ki te stare slike imajo.
V prvo vrednost so zajete vse cerkve, v drugi pa so izločene
Mozaik
tiste, ki ga imajo še namen narediti ali pa zato obstaja še
odprta možnost.
V prvo vrednost so vključene vse cerkve, za katere je znano
Navadna
koliko imajo zasteklitve (nista zajeti Šoštanj in Celje - Sv.
zasteklitev,
Duh), v drugo pa dodatno ni vključena zasteklitev v cerkvi
okna
na Ptuju, kjer imajo namen narediti v sedanjih oknih vitraje.
Prva je s starimi kipi skupaj, druga pa upošteva le nove kipe
Kipi
in cerkve s starimi izloči iz računa.
Križev pot načeloma v cerkvi mora biti, zato se šteje, da
imajo cerkve brez njega in cerkve z amaterskim križevim
potom namen izdelati križev pot umetniške vrednosti.
Križev pot
Obstaja velika raznolikost uporabe materialov za izdelavo
tega umetniškega dela. Največkrat se pojavi avtor Marjan
Drev, ki je dva izdelal iz gline terakota.
Orgle so po besedah mnogih v cerkvi obvezen inštrument,
omejitev je predvsem finančna. Na osnovi podane formule
Orgle
od orglarskega mojstra, bomo upoštevali število registrov za
primerne orgle v tipični cerkvi.

Umetniška dela, orgle in steklene
2
površine [m ]
25,8

23,1

0,9

0,6

8,9

11,0

55,2

56,1

1,24 m x
1,3 m x
2,14
2,17
4x ga ni, 4x amaterski
na slikah, 2x glina
terakota (Marjan Drev),
2x rezbarjenje iz lesa,
2x poslikava, 1x kovina
na lesu, 1x vitraj.
4x jih ni, 3x električne,
9x so, od tega 5x lepe
in dokaj velike.
4x kamnito, 5,5x
kovinska omarica, 2x
les, 1x žgana glina, 2x
lesen (star).
9x vse kamnito, 3,5x
les, 1x vlit beton, 1x
žgana glina, 0,5x
kovina−skulptura v
kombinaciji s kamnom.
7,5x les lepe, 2,5x
kamnite, 1x ni podatka,
ostalo jih ni ali so
navadni stoli.

Tabernakelj Če je material v kombinaciji z drugim, ga štejemo za 0,5.
Oltar,
ambon in
krstni
kamen

Če je material v kombinaciji z drugim, ga štejemo za 0,5.
Vzamemo kamnito, ki je najpogostejše

Sedilje

Ponavadi so sedilje vsaj nekoliko bolj prestižne od navadnih
stolov, zato se pričakuje, da jih imajo v cerkvah, kjer jih še
ni, namen dati izdelati. Večinoma so lesene.

0,65 m
0,65 m križ,
2
križ, 3,9
3,7 m
2
m freske freske

Druga
oprema in
umetniška
dela v
cerkvi

V nobeni od novih cerkva ni prižnice. Nove freske so
prisotne v Lj - Moste, na Ptuju v cerkvi sv. Leopolda
Mandića in v Celju - Sv. Duh. Na Ptuju freske še niso
dokončane, vendar so zaradi nadpovprečne velikosti zajete
v račun. Prvi podatek zajema še staro fresko v Šoštanju in s
tem zajema tudi cerkev v Šoštanju. Majhni križi na daritveni
mizi marsikje niso bili šteti, tako da številka 0,65 m
ponazarja velikost križa, ki je povprečno dodatno nekje na
steni v cerkvi.

Od navadnih
reflektorjev, nič skritih,
do popolnoma navadnih
svetil in ponekod dokaj
lepih lestencev.

Svetila

Oboje vedno je.

Za razliko od starih cerkva, kjer so lestenci vredni cela
premoženja, v novih v povprečju ni posebno visoko
estetskih svetil.

Ozvočenje in ogrevanje sta v teh časih tako samoumevna,
Ozvočenje
da celo v večini starih župnijskih cerkvah naknadno
in ogevanje
napeljujejo ti dve inštalaciji.
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7.2 Izračun povprečnih stroškov
7.2.1 Izračun gradbenih in obrtniških stroškov na enoto površine (m2) in prostornine
(m3)
Podatke o finančnih odhodkih za izgradnjo cerkva je bilo zelo težko pridobiti. Nadškofiji
Maribor in Ljubljana sta na to opozorili že vnaprej (Priloga C in Č). Večina od štiridesetih
prejemnikov pisnih prošenj jih je na vprašanje o izdajanju podatkov o financah gradnje,
zastavljeno kasneje po telefonu, odgovorilo negativno. V veliko primerih župnije zaradi
različnih razlogov ne hranijo teh podatkov. Pri večini podatki niso nikoli bili urejeni in je
vprašanje, če so kdajkoli obstajali na papirju. Nemalokrat so podatki zelo pomanjkljivi in
neuporabni, ker je veliko del narejenih z udarniškimi akcijami oziroma s prostovoljnim delom,
ki ni bilo zabeleženo in ovrednoteno. Pogosto so bila dela plačana 'na roko' in o tem ni
nobene evidence. V nekaterih primerih pa župniki niso bili pripravljeni dati podatkov na voljo.
Dve župniji sta sporočili le nekatere okvirne stroške gradnje (Celje - Sv. Duh in Hajdina).
Zelo redko pa se je kljub vsemu pripetilo, da so župniki dovolili vpogled v papirje, in sicer v
Ljubljana - Podutik, Ljubljana – Sv. Križ (Žale), Kidričevem, Polzeli in v Portorožu, kjer je
župnik dal papirje o cerkvi, ki je še v načrtih v Luciji. Podatki o cerkvi na Kidričevem so bili
preveč skopi, zato v računu niso zajeti. Po izračunu povprečnih stroškov na površino in
prostorninski meter se je izkazalo, da ima cerkev v Luciji po obeh parametrih najmanjšo
predpostavljeno stroškovno vrednost. Ravno zato, ker je vrednost šele predpostavljena in ne
bazira na dejanskih stroških izgradnje, predpostavka stroškovne vrednosti za izgradnjo ni
primerna. Tako so v izračunu ostale le tri cerkve: Ljubljana - Podutik, grajena 2000−2005,
Ljubljana - Sv. Križ, ki je bila grajena od 1984 do 1987 in cerkev v Polzeli grajena 1981−85,
posvečena pa 1988.
Izračun je narejen na dejanskih stroških, ki so bili v primeru Ljubljana - Podutik podani v
končni situaciji, na Žalah v gradbeni knjigi, v Polzeli pa po posameznih situacijah in računih.
V strošek je zajet današnji 20 % DDV. V račun je zajet tudi vpliv inflacije, ki je obračunan po
podatkih SURS-a [116].
Preglednica 20: Povprečen strošek izgradnje nekaterih cerkva na enoto površine in
prostornine.
Strošek na površino [m2] Strošek na prostornino [m3]
Ljubljana - Podutik [67]

4.242,09 €

457,73 €

Ljubljana - Sv. Križ [117]

2.756,25 €

447,77 €

Polzela [118]

2.294,60 €

494,29 €

Povprečno

3.097,65 €

466,60 €

104
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

Rezultati so razumljivi, saj je cerkev v Podutiku daleč najbolj prostorna, zato strošek na
površino daleč presega obe cerkvi, strošek na prostornino pa je primerno manjši. Poleg tega
ima cerkev v Podutiku edina v vzorcu pravi zvonik. Nova cerkev na Žalah ima namreč
izdelano le endoskeletno konstrukcijo, ki pa ne služi ničemur. Podobno je cerkev v Polzeli
zaradi najmanjše višine izmed treh, najcenejša glede na površino.
Tipična cerkev ima 520,7 m2 površine in 3.262,4 m3 prostornine. Strošek postavk 300 in 400
po DIN 276 za tipično cerkev grajeno v Sloveniji od leta 1980 do leta 2012, bi bil:
•
•

glede na površino: 520,7 ݉ଶ × 3.097,65 € = 1.612.946,36 €;

glede na prostornino: 3.262,4 ݉ଷ × 466,60 € = 1.522.235,84 €.

Za velikost cerkve je zagotovo bolj relevanten podatek o prostornini kot o površini, saj cerkev
nima tako kot npr. stanovanja enotne višine okoli 2,5 m, temveč so te razlike lahko v
večkratnih faktorjih, stroški gradnje pa temu primerno različni. V tej nalogi privzamemo, da je
stroškovna vrednost izgradnje popolnoma odvisna od prostornine. Izgradnja tipične nove
cerkve bi tako stala:
1.522.235,84 €.
Vrednost tipične cerkve, ki bi bila zgrajena leta 1996 (srednje leto obravnavanega obdobja,
zmanjšano za vpliv staranja), bi danes bila:
. ૠ. ૢ,  €.

7.2.2 Strošek za sestavine in pritikline v tipično opremljeni cerkvi
Cerkev, zgrajena le do konca gradbene faze lahko le pogojno služi svojemu namenu. V
mnogo stoletjih se je oblikoval dokaj definiran model katoliške cerkve. Tako so nekateri
elementi postali sestavine in pritikline, brez katerih cerkev ne more služiti svojemu namenu v
popolnosti.
Za kvalitetno maševanje potrebuje duhovnik tabernakelj, oltarno mizo in ambon (včasih sta
možna tudi dva ambona, ki imata ločeni funkciji). Prezbiterij mora biti nekaj posebnega,
navadno umetniško izdelan, zato se tam pogosto nahaja mozaik (v novih cerkvah zelo
pogosto), slike, freske, kipi ali kaj podobnega. Za klasično spremljanje bogoslužja so
potrebne orgle, ki si jih je katoliška vera malodane prisvojila [64] in so v klasičnem smislu
(torej mehanske, ne električne) vgrajene. Za občutek nevsakdanjosti, torej nečesa bolj
imenitnega, poleg ostalih zanimivosti poskrbijo vitraji in ostala umetniška dela v cerkvi. Vsi
našteti elementi so sestavine cerkve, kar pomeni, da so nujno potrebne za polno dojemanje
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objekta kot sakralnega oziroma kot katoliško cerkev in da so načeloma nepremični (vsi
elementi so na tak ali drugačen način vgrajeni).
Zelo pomembne za vodenje bogoslužja v cerkvi, so tudi pritikline. To so premičnine, brez
katerih si težko predstavljamo cerkev, ki bi lahko v polnosti izpolnjevala svoj namen.
Duhovnik in ministranti potrebujejo sedilje, da si lahko med maševanjem odpočijejo,
premišljujejo in lažje dojemajo npr. sakralno glasbo. Tudi verniki potrebujejo klopi oziroma
sedeže, da se lahko med molitvijo bolj zberejo in lažje sodelujejo pri obredih (posebej ljudje,
ki težko stojijo dalj časa). Predvsem v postnem času verniki sodelujejo pri križevem potu, ki
mu težje sledijo, če v cerkvi ni izdelanega križevega pota, umetniško izdelanih 14 podob
Kristusovega poslednjega trpljenja. Težko si predstavljamo katoliško cerkev brez enega
samega križa in zvonov, ki privabljajo vernike. Poleg vsega tega so potrebne še pritikline za
opravljanje bogoslužja, ki jih ta naloga ne obravnava (tabernakelj, zvonovi, kelih, ciborij,
monštranca, patena, mašna duhovniška oblačila, nebo, bandero, projektor, platno, svečniki,
mali križi, mali zvončki idr.). Nekatere od neobravnavanih pritiklin niso vezane neposredno
na cerkev, ampak pogosto na duhovnika.
Tako za sestavine kot za pritikline velja, da se bogoslužje da opravljati tudi brez njih, vendar
je vse našteto v vsaj določeni meri prisotno v klasični katoliški cerkvi in bogoslužju ter, da je
brez katerekoli sestavine ali pritikline lahko bogoslužje manj kvalitetno, vsaj v tradicionalnem
smislu. V veliko primerih nove popisane cerkve nekaterih sestavin ali pritiklin nimajo, vendar
v veliki večini nameravajo le te imeti v krajši ali daljni prihodnosti. Nakup in pridobitev sta bolj
vprašanje finančnih sredstev kot želje po omenjenem imetju.
Podatkov je na voljo zelo malo, zato so vse ocene vrednosti narejene na malem vzorcu
primerov. Podatke o cenah umetniških del je zelo težko pridobiti, ker velika večina umetnikov
svoj vzorec izdelave cene ne želi izdati.
Oprema tipične cerkve grajene v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih je navedena v točki 7.1.
Klopi, sedeži
Sedeži (v štirih cerkvah imajo le sedeže, ne klopi), okvirna ocena za en stol je 100,00 € [93]:
306 × 100,00 € = 30.600,00 €.

Klopi, povprečna ocena vrednosti klopi je 526 €/m2 [77, 118]:
144,7 ݉ × 526

€
= 76.106,41 €.
݉
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Vitraji
Podatek o ceni na m2 vitrajev je pridobljen od akademskega umetnika in je okviren:
23,1 ݉ଶ × 3.000,00

€
[119]
మ

= 69.300,00 €.

Slike
Podatek o ceni na m2 slike je pridobljen od akademskega umetnika in je okviren:
0,6 ݉ଶ × 3.000,00

€
[119]
మ

= 1.800,00 €.

Mozaik
Podatki o cenah mozaikov so zbrani iz Kopra - Sv. Marko [53], Ljubljane - Sv. Križ [70] in
Pertoče v prekmurju [120]. Vsi mozaiki so delo p. Marka Rupnika, ki v tem segmentu
umetniških del v Sloveniji trenutno prevladuje. Kljub temu da je upoštevana inflacija, se cena
njegovega dela strmo viša. Danes je cena Rupnikovega mozaika zagotovo višja, vendar
dopustimo vpliv pred devetimi leti narejenega mozaika, saj imajo drugi izdelovalci mozaikov
nižjo ceno. Povprečen mozaik v cerkvi:
11 ݉ଶ × 1.737,28 € = 19.110,08 €.
Kipi
V vzorec so vzeta dela akademskega kiparja mag. Marjana Dreva. V vzorec je zaobjetih šest
kipov velikosti od 0,5 m do 2,18 m neto višine, tj. brez podstavkov. Trije kipi so iz brona, ki so
znatno dražji od treh kipov iz gline terakota, saj velik delež cene predstavlja livar in material.
Pri tem je zelo pomembno poudariti, da je cena glede na višino kipa popolnoma posplošena
in morda celo fiktivna. Cena kipov namreč ne raste linearno. Zaradi težkih tehnoloških
postopkov velikih glinenih kipov, za katere je včasih potrebno izdelati celo novo peč, lahko pri
višinah več od dveh metrov cena kipa z višino raste skorajda eksponentno. Ta rast seveda
ne gre v nedogled. Zelo posplošeno, kljub temu določimo povprečno ceno za en meter visok
kip 9.927,36 € [119]. Navedena cena je zelo visoka. Kipi so v povprečju visoki 1,3 m v vsaki
izmed novih cerkva pa je takih kipov 2,17. Gre torej za povprečen strošek na m višine 1,3
metra visokega kipa. Ker do enega metra višine cena kipov skoraj ne narašča, nato pa hitro
raste, nemalo kipov pa je visokih tudi dva metra, je povprečna ocena cene sprejemljiva.
Povprečen strošek kipov v novih cerkvah je:
1,3 ݉ × 2,17 × 9.927,36

€
= 28.005,07 €.
݉
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Križev pot
Povprečna cena križevega pota je izračunana na podlagi treh križevih potov (Celje - Sv. Duh,
Maribor - Sv. Križ in Črneče pri Dravogradu) [119]. Povprečna cena križevega pota je
(podobna cena bi bila tudi za 14 slik, vitrajev ali fresk velikosti 0,5 m x 0,5 m ali 0,4 m x 0,65
m):
10.833,33 €.
Orgle
Cena registra se v orglarski delavnici Močnik trenutno giblje med 8.000,00 € in 8.500,00 € za
register. V starih cerkvah je določanje število dokaj preprosto v primerjavi z določanjem v
novih. V prvem primeru za oceno velja nenapisano pravilo, da je število potrebnih registrov
enako številu dolžinskih metrov cerkve. V novih cerkvah je optimalno število registrov lahko
kljub številnim izmeram in akustičnim preizkusom zelo težko določljivo. Pri izračunu gre torej
za okvirno oceno povprečnih potrebnih registrov [121].
Povprečna velikost sakralnega dela cerkve je 377,3 m. Konvencionalna oblika takšne
površine, bi imela dolžino nekje 23 m, zato vzamemo 23 registrov za optimalno. Strošek
orgel:
23 × 8.250,00 € = 189.750,00 €.
Ambon, krstni kamen in oltar
Izračun je narejen na podlagi dveh ambonov, enega krstnega kamna in ene daritvene mize
[70, 118]. Najbolj pogosto so vsi trije obvezni elementi v cerkvi izdelani iz kamna. Cena je za
vse elemente podobna, če so narejeni iz izklesanega kamna. Samo v cerkvi na Žalah sta
dva ambona, zato je povprečno v cerkvi en krstni kamen, ena oltarna miza in 1,06 ambonov.
Strošek teh sestavin bi bil:
3,06 × 10.525,00 € = 32.206,50 €.
Sedilje
Na podlagi enega podatka se naredi okvirno oceno. Povprečno število mest za sedenje v
prezbiteriju je 14. Cena enega sedeža v primeru Ljubljana - Sv. Križ je 287,50 € [70].
Povprečna cena sedežev v prezbiteriju:
14 × 287,50 € = 4.025,00 €.
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Freske
Podatek o ceni na m2 freske je pridobljen od akademskega umetnika in je okviren [119]:
3,9݉ଶ × 3.000

€
= 11.700,00 €.
݉ଶ

Skupaj nekatera oprema in umetniška dela
Našteta umetniška dela in oprema (ne všteti so vsaj tabernakelj, zvonovi, kelih, ciborij,
monštranca, patena, mašna duhovniška oblačila, nebo, bandero, projektor, platno, svečniki,
mali križi, mali zvončki idr.) bi po tem posplošenem izračunu stalo:
442.842,19 €.
Če privzamemo, da je gospodarna doba opreme in umetniških del enaka gospodarni dobi
celotne cerkve (največji strošek so klopi in orgle, ki potrebujeta redno obnovo in vzdrževanje,
umetniška dela restavriranje), je potrebno dani strošek zmanjšati za vpliv staranja. Po 16
letih je vrednost opreme in umetniških del v tipični cerkvi:
341.621,12 €.

7.2.3 Končni izračun stroškovne vrednosti tipične cerkve
Tipična cerkev sprejme skoraj 350 vernikov, ki lahko sedijo s pevci vred. Po danih podatkih
bi izgradnja cerkve brez nakupa zemljišča, priprave zemljišča, zunanje ureditve, projektne
dokumentacije in prispevkov lokalnim oblastem stala (izračun torej zajema po razčlenitvi DIN
276 postavke 300, 400 in 600):
1.965.078,03 €.
Stroškovna vrednost tipične cerkve, ki bi bila zgrajena leta 1996 (srednje leto obravnavanega
obdobja) bi z opremo in umetniškimi deli tako bila (zmanjšano za skoraj 23 % zaradi
staranja):
. . ૢૠ,  €.
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8 ZAKLJUČEK

Čeprav število prebivalstva v Sloveniji še vedno vztrajno raste, to ne velja enako za število
vernikov. To število se namreč hitro zmanjšuje. Starodavna mentaliteta, da mora imeti vsak
vrh hriba svojo cerkvico, se v tem času uveljavi le malokrat v svetlih izjemah. Bolj pogosto so
tovrstne podružnične cerkvice plod nadomestne gradnje. Te so namreč najbolj pogoste
zaradi uničenih cerkva še v drugi svetovni vojni, vendar je primerjava števila porušenih
cerkva, s številom nadomestnih nesmiselna. Porušenih cerkva v času druge svetovne vojne
in po njej je bilo več kot 350, čeprav cerkve načeloma niso vojaška grožnja [32]. Gradnja
cerkva po drugi svetovni vojni do leta 1980 je bila zelo redka. V sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja so se pojavile prve gradnje župnijskih cerkva, ki niso bile tudi nadomestna
gradnja, v osemdesetih pa je bilo teh cerkva že več. Najbolj pogoste so bile gradnje novih
župnijskih cerkva na območjih, kjer se je hitro povečevalo število bližnjih prebivalcev, a v
skoraj vseh primerih, veliko počasneje tudi število vernikov. V nemalo mestnih župnijah imajo
namreč primerljivo število nedeljnikov, s katero vaško župnijo, čeprav imajo večkratni faktor
prebivalcev (npr. župnija Ljubljana - Fužine ima več kot trikratnik prebivalstva župnije
Komenda, pa ima slednja celo trikratnik nedeljnikov župnije v Fužinah, kar pomeni okoli
desetkrat manjši odstotek nedeljnikov). Tako prihaja do čedalje več cerkva na podeželju, ki
jih je težko vzdrževati in nekaj novih cerkva v gosteje naseljenih območjih. Prebivalstvena in
predvsem verska struktura zelo vplivata na gradnjo novih cerkva. Splošna blaginja in
gospodarsko stanje pa ne dajeta dovolj velikih znakov, da bi vplivala na porast ali zaviranje
gradenj cerkva. To vprašanje je že nekoliko filozofsko. V mnogih težkih obdobjih, so si verniki
malodane trgali od ust, da so lahko gradili sakralne objekte, medtem ko človek današnjega
časa z dovolj prihodki in z malo skrbmi za gradnjo ne vidi razloga.
Kot že ugotovljeno v nalogi, je v Sloveniji zaenkrat stroškovna metoda najboljša za določanje
vrednosti sakralnih objektov. To pa naj poudarim ne pomeni hkrati, da je dobra. V
strokovnem smislu je sicer zelo utemeljena, vendar ne zajema posebne, umetniške in
sakralne vrednosti. Vsaka cerkev ima namreč za veliko več ljudi lahko posebno vrednost, kot
npr. hiša, ki je bolj pogost objekt in je nanj osebno vezanih manj oseb. Skoraj ni katoliške
cerkve, ki ne bi imela arhitektonske umetniške vrednosti in opremo ter okras, ki bi imelo
umetniško vrednost. Poleg tega pa je seveda vsaka cerkev, ki je bila namenjena čaščenju in
so bila v njej celo opravljena bogoslužja, za vsakega vernika vredna več kot le zidovi in
formalnosti. Celotne vrednosti cerkve, torej vrednosti, ki bi zajemala poleg stroškovne še
posebno, sakralno, umetniško in še katero vrednost, tudi po izdelavi te naloge ne bi znal
oceniti za nobeno cerkev.
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Tržno vrednost bi se določilo nekoliko lažje, vendar je ta v Sloveniji zaenkrat zelo fiktivna.
Najbolje bi jo po vsej verjetnosti določili potencialni kupci, ki bi primerjali alternative, oziroma
bi bila cerkev kot alternativni nakup npr. športni, prireditveni ali podobni dvorani in bi seveda
nakup cerkve moral biti bolj ugoden.
V Sloveniji je bilo v zadnjih treh desetletjih zgrajenih zame presenetljivo veliko cerkva, saj
sem pred raziskavo menil, da jih je za trikratni faktor manj. Na leto je bilo od leta 1980
povprečno zgrajenih več kot 1,5 cerkva. O nekaterih cerkvah ni lahko izvedeti kaj več kot
popolnoma osnovne podatke, o veliko cerkvah pa se veliko da izvedeti preko spleta.
Evidenco cerkva je bilo relativno težko izdelati, REN pa pri tem ni bil v pomoč.
Delne podatke o stroških gradnje cerkva se je za potrebe naloge dobilo za sedem cerkva. En
podatek od teh je bil ocena stroškov gradnje cerkve v Luciji, vendar se je izkazalo, da je
najnižja izmed vseh ostalih in zato ni bila uporabljena. Za tri cerkve so bili podatki premalo
natančni, razčlenjeni ali obširni, da bi bili lahko uporabni za dano raziskavo. Ostali so tako
podatki o stroških izgradnje za tri cerkve. Stroški izgradnje so z inflacijo prilagojeni na 1.
marec 2012. V nalogi je obravnavanih kar nekaj načinov izračunov vrednosti ali stroškov
izgradnje določenega objekta.
Različni načini izračunov podajo zelo različne vrednosti. Vsi načini izračunov stroškov in
vrednosti, predstavljeni v tej nalogi, zahtevajo vhodni podatek o površini cerkve, čeprav to
zagotovo ni tako relevanten podatek, kot je to prostornina cerkve, ki se lahko pri cerkvah z
enako površino zelo razlikuje in tako povzroča večje stroške pri gradnji. Stroški gradnje
cerkve v Polzeli glede na površino so najnižji izmed obravnavanih cerkva, kar je tudi
posledica tega, da ima zelo majhno povprečno višino (464 cm). Po drugi strani vsi izračuni
namigujejo, da je cerkev v Podutiku bila grajena v zelo visokem cenovnem razredu oziroma
je prostornina cerkve daleč največja glede na površino (povprečna višina 927 cm) in zato
dejanski stroški daleč presegajo vse izračune.
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Preglednica 21: Primerjava vrednosti postavk 300 in 400 po DIN 276 za različne cerkve, kjer
so reprodukcijski stroški zmanjšani za vpliv staranja, razen v primeru GURS, kjer je zajeta
celotna vrednost objekta brez zemljišča.
Vse vrednosti so
preračunane na 1.
3. 2012.

Stroški postavk 300 in 400 po DIN 276 zmanjšani za vpliv staranja, razen pri
izračunu po GURS, kjer je zajeta celotna vrednost objekta brez zemljišča
Ljubljana - Podutik Ljubljana - Sv. Križ

Polzela

Tipičen model

NHK 2005

1.218.683,88 €

981.222,94 €

468.098,00 €

804.823,82 €

NHK 2000

/

716.351,27 €

342.442,24 €

598.073,64 €

PeG osnovni,
2011

1.103.676,87 €

962.067,54 €

457.026,69

760.164,75

PeG visoki, 2011

1.671.267,59 €

1.456.832,47 €

692.062,97

1.151.096,61

1.038.167,40 €

1.010.662,50 €

308.733,75 €

641.363,566 €

2.473.987,95 €

1.401.200,41€

593.349,67 €

1.174.296,22 €

GURS (vrednost
celotnega objekta
brez zemljišča)
Preračunani
dejanski stroški
(upoštevana
inflacija, današnji
DDV in vpliv
staranja)

Izračuni pričujejo, da je osnutek za novi NHK 2010, NHK 2005 boljši (četudi se ta v nekaterih
primerih zelo odkloni od dejanskih stroškov) kot je stari NHK 2000, ki je še v veljavi. Za
ocenjevanje vrednosti novih cerkva je v tem paru nekoliko bolj primeren NHK 2005.
Izkazalo se je, da so izračuni po PeG zelo dobri. Izračuni za cerkve s 150 sedeži v
osnovnem cenovnem razredu izgradnje niso dobri za nobeno cerkev v tej primerjavi, zato pa
so izračuni za cerkev s centrom verskega občestva s 400 sedeži, v visokem cenovnem
razredu zelo primerni, saj je npr. izračun za tipičen model celo do 2 % natančen. Ugotovitev
o natančnosti je celo nekoliko presenetljiva, saj izračun zajema tudi pastoralne in župnijske
upravne prostore, česar sicer naloga ne obravnava.
Zanimivo je, da je vrednost, določena po Uredbi o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
(GURS), v skorajda vseh primerih najnižja izmed vseh (razen Ljubljana - Sv. Križ), čeprav naj
bi ta zajemala celotno vrednost stavbe brez zemljišča in ne samo gradbeni in inštalacijski del
zgradbe. To je posledica posplošenega modela za množično vrednotenje, ki zajema na
splošno stavbe za javno rabo in ne specializirano na cerkve. Poleg tega naj bi bile
obdavčljive vrednosti praviloma nižje od tržnih.

6

Izračunano za srednjo oziroma sedmo vrednostno cono.
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Žal je podatkov o dejanskih vrednostih in stroških zelo malo, zato je zelo težko opredeliti,
kateri izračun je zares dober, saj hitro prihaja do odstopanj, npr. odstopanje cene navzgor pri
cervki v Podutiku zaradi velike prostornine in visokega standarda ter odstopanje stroškovne
vrednosti navzdol, zaradi relativno majhne prostornine v Polzeli, česar ni moč korigirati z
velikim številom vzorca. Za razliko od težave pridobivanja podatkov o finančnih podatkih pa
zbiranju podatkov o izmerah in opremi cerkva ni nasprotoval nihče. Tako ni bilo težave
pridobiti dokaj velik vzorec popisanih cerkva. Tipična cerkev, grajena v letih od 1980 do
2012, je tako izračunana dobro, je pa bolj naravnana župnijskim cerkvam kot podružničnim
(14 župnijskih in dve podružnični), ki so bile v Sloveniji tudi bolj pogosto grajene v zadnjih
desetletjih.
Preglednica 22: Primerjava vrednosti tipične cerkve po različnih izračunih z različno zajetimi
postavkami dela gradnje.
Tipičen model, vrednost z vplivom staranja stavbe na dan 1. 3. 2012,
2
leto izgradnje 1996, površina 520,7 m .
NHK 2005 (postavke 300, 400 in 700 po DIN 276)

1.053.022,55 €

NHK 2000 (postavke 300, 400 in 700 po DIN 276)

726.382,59 €

PeG osnovni (postavke 300, 400 in 600 po DIN 276)

778.210,20 €

PeG visoki (postavke 300, 400 in 600 po DIN 276)
GURS (vrednost celotnega objekta brez zemljišča)
Dejanska vrednost (postavke 300, 400 in 600 po DIN 276)

1.196.739,70 €
641.363,56 €
(od 339.692,44 €7 do 779.109,38 €8)
1.515.917,34 €

Narejena je še ena primerjava različnih možnostih izračunov vrednosti tipične cerkve. Pri
primerjavi je potrebno biti zelo pozoren, katere stroške in vrednosti določen izračun zajema.
V tem primeru so namreč upoštevane različne postavke del. Izračunov po NHK se ne da
primerjati, ker ne zajemajo enakih stroškov, kot so dejanski in so zgolj informativno v
razpredelnici. Odklon vrednosti izračunan po PeG se v tem izračunu zelo odkloni od
dejanske vrednosti, kar pomeni, da izračun zelo podcenjuje stroške opreme in umetniških
del. Izračun po načinu GURS-a poda veliko nižje vrednosti, kot so dejanski stroški, kljub
temu da vsebujejo vrednost celotnega objekta brez zemljišča in kljub pripisu najvišje
vrednostne ravni.
Pristop za določanje stroškovne vrednosti je bil za to nalogo pravi. Vendar je ob velikem
pomanjkanju razpoložljivih podatkov težko izračunati stroškovno vrednost, na katero bi se
lahko popolnoma zanesli. V prvi vrsti je težava v nedoslednosti posameznih župnij, ki v
splošnem ne vodijo dobre evidence o skupni porabi finančnih sredstev (na to je vplivala tudi
7
8

Prvi vrednostni nivo (več v poglavju 5.2).
Dvanajsti vrednostni nivo (več v poglavju 5.2).
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oblast SFRJ), v drugi fazi pa je težava nesodelovanja nekaterih župnikov, ki morda te
podatke imajo. Zakaj niso hoteli sodelovati, je dokaj razumljivo, saj to ni v njihovem interesu
in je morebitno sodelovanje ter žrtvovanje časa za te namene popolnoma in samo njihova
dobra volja. Poleg tega je veliko pristojnih nezaupljivih o namenih raziskave in zato težko
dajo na vpogled finančne papirje. Veliko bolj uspešno zbiranje podatkov bi bilo, če bi
nadškofije in škofije izdale dekret, ki bi od župnikov zahteval osnovne tovrstne podatke, ki bi
se lahko zgodil le ob interesu Cerkve. Še bolje bi pa seveda bilo, če bi cerkvene oblasti
zahtevo dale že pred gradnjo, kjer bi bil župnik dolžan škofijo oziroma nadškofijo obveščati in
tudi sam voditi evidenco o porabljeni vsoti denarja že med samo gradnjo cerkve. Pri raziskavi
se vrstijo tudi finančni stroški raziskovanja, saj popisovanje zahteva veliko delovnega časa in
mnogo prevoženih kilometrov, ki so iz dneva v dan dražji. Za obširnejšo raziskavo, bi bilo
potrebno zunanje financiranje.
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PRILOGA A: POPIS CERKVA
V vsaki preglednici sta po dve cerkvi, ki so razporejene po abecednem redu župnij, v katerih
so nove cerkve situirane. Če je polje v preglednici prazno, pomeni, da podatka ni. Višina
zvonikov je izmerjena in včasih nekoliko ocenjena s križem vred. Če sta v polju našteta dva
pomožna prostora, predstavlja prvi našteti prostor od cerkve v levem stolpcu, drugi pa od
cerkve v desnem stolpcu preglednice. Za razlago opomb +, *, **, *** in **** glej poglavje 7.1.
Preglednica A. 1: Župnijska cerkev Celje - Sv. Duh in podružnična cerkev v Slovenji vasi,
župnija Hajdina
Kraj cerkve
Predmet obravnave
Sakralni del cerkve
Kor+
Skupaj cerkev
Preddverje
Skupaj cerkev s
preddverjem
Zakristija*
Skupaj cerkev s
klasičnimi
pomožnimi prostori**
Klopi oziroma sedeži***
Sedilje
Kor****
Skupaj
Umetniška dela, orgle in
steklene površine
Vitraji
Slike
Mozaik
Navadna zasteklitev
Kipi
Križev pot
Orgle
Tabernakelj
Oltarna miza,
ambon in krstni kamen
Sedilje
Druga oprema in
umetniška dela v cerkvi
Svetila
Ozvočenje in ogrevanje
Pod
Stene
Strop
Konstrukcija
Streha
Višina zvonika [m]

Celje - Sveti Duh
2

Hajdina, Slovenja vas
3

2

3

Površina m
290
40 (ni bilo mogoče
izmeriti, ocena)
330
34,5

Prostornina m
2813

Površina m
151,8

Prostornina m
656,2

0

0

0

2813
103,5

151,8
2,4

656,2
7,2

364,5

2916,5

154,2

663,4

26

71,7

15,3

45,9

390,5

2988,2

169,5

709,3

Dolžinski meter
200
/
/
/

Število sedišč
400
16
40
456

Dolžinski meter
84,5
/
/
/

Število sedišč
169
15
0
184

2

Površina m
7,3
0
0

2

Površina m

3,4
0
0
43,75
1,5 m; Marija na kamnitem podstavku 1,5 m; Marija z galebom
Terakota, glina, Marjan Drev
V vitraju
Da
Jih ni
Kamnit podstavek, kovinska omarica
Lesen
Oltarna miza in ambon sta lesena, krstnega
Vse kamnito
kamna ni
6 kamnitih in 10 lesenih
Navadni stoli
Kovinski križ, 2 m, Jezus 40 cm in
Lestenec nad prezbiterijem je velik in v
lesen 2,5 m križ na steni, zunanje
obliki križa, izdelan iz zlitine medenine
2
freske ca. 12 m
Nad oltarjem je velik lep lestenec
Da
Da
Da
Da
Kamen, glina keramika
Keramika
K
Klasičen omet
Klasičen
omet
Lesen, vidne armirano betonske
Lesen
ometane grede
Armiran beton
Bakrena pločevina
Pločevina
32,2
Ga ni
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Preglednica A. 2: Župnijski cerkvi Kidričevo in Kranj - Zlato Polje
Kraj cerkve
Velikost
Predmet obravnave
Sakralni del cerkve
Kor+
Tabernakelj
Skupaj cerkev
Preddverje
Cerkev s preddverjem
Zakristija*
Spovednica
Cerkev s klasičnimi
pomožnimi prostori**

Klopi oz. sedeži***
Sedilje
Kor****
Skupaj
Umetniška dela, orgle in
steklene površine
Vitraji
Slike
Mozaik
Navadna zasteklitev
Kipi

Križev pot

Orgle
Tabernakelj
Oltarna miza,
ambon in krstni kamen
Sedilje
Druga oprema in
umetniška dela v cerkvi
Svetila
Ozvočenje in ogrevanje
Materiali
Pod
Stene
Strop
Konstrukcija
Streha
Višina zvonika [m]
Zvonovi

Kidričevo
2

Kranj - Zlato Polje
3

Površina m
242,5
31,6

Prostornina m
1795

274,1
25,7
299,8
26

1795
64,25
1859,25
71,7

325,8
Dolžinski
meter
73
/
/
/

2

3

Površina m
258
100
4
362
32,3
394,3
15
3

Prostornina m
1832

1930,95

412,3

2010

Število sedišč

Dolžinski meter

Število sedišč

146
10
15
171

174
/
/
/

348
12
35
395

2

Površina m

12
1844
108,4
1952,4
48
9,6

2

Površina m

0
28
0
0
0
63, pater Marko Rupnik
69,5
2,5, na vrhu, takorekoč v strehi
2 m sveta družina, 1 m Janez
Marija 0,5 m in Jezus 0,5 m, oba stara kipa
Krstnik, 6x podobe iz Medjugorja
0,3 x 0,2 m, izdelali so ga v mladinski skupini pod
Lesen, rezbarjenje, relief, lep
okriljem mentorice z likovno izobrazbo, dokaj
uspeli poskus
Dokaj velike glede na velikost
Električne, pripravljen prostor za prave, vendar je
cerkve
narejena kulisa, da se ne opazi takoj, da jih ni
Podstavek kamnit, omarica
Zmes medenine, omarica z mozaikom
aluminijasta
Masiven rdeč granit, poleg vsega še velik
Vse kamnito
podstavek za svečo v tem sklopu
Lesene, preproste
Preproste a masivne, 3+9
Kropilniki kovinski in preprosti, velik križ ob vhodu
2x2 m izdelal domačin rezbar iz lesa
Nekatera skrita na zidu, zanimiva, sicer tudi
navadni reflektorji, pod korom navadne preproste
luči, na koru dve zanimivi luči
Da
Da
Da
Da
Prezbiterij marmor, sicer glina
keramika
Navaden omet

Granit, kjer klopi parket
Do en meter ponekod obložene z granitom, sicer
navaden omet, na stranici, kjer je zakristija in
spovednica lesene obloge
Lesen, vidne lesene lepeljene
Klasičen omet, knauf, lesena dekoracija
Armiran beton in opeka, ostrešje Armiran beton in opeka, fasada marmor−lehnjak
leseno
Bakrena pločevina
Baker
18,5
Ni bil izmerjen, verjetno okoli 15 metrov
Jih ni

A. 3
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

Preglednica A. 3: Župnijski cerkvi Ljubljana - Dravlje in Ljubljana - Moste.
Kraj cerkve

Ljubljana - Dravlje

Ljubljana - Moste

Velikost
Predmet obravnave

2

3

2

3

Površina m
628,3
0

Prostornina m
3801
0

Površina m
340,2
55

Prostornina m
2212,5
0

51

230

21

52,5

Preddverje

679,3
60,8

4031
146

416,2
48

2265
120

Skupaj cerkev s
preddverjem

740,1

4177

464,2

2385

26

71,7

26

71,7

766,1

4248,7

490,2

2456,7

Dolžinski meter
160
0
16
/

Število sedišč
320
26
32
378

Dolžinski meter
/
/
/
/

Število sedišč
383
10
38
431

Sakralni del cerkve
Kor+
Krstilna kapela,
prostor za družine z
majhnimi otroki
Skupaj cerkev

Zakristija*
Skupaj cerkev s kl.
pomožnimi prostori**

Klopi oz. sedeži***
Sedilje
Kor****
Skupaj
Umetniška dela, orgle
in
steklene površine
Vitraji
Slike
Mozaik
Navadna zasteklitev
Kipi
Križev pot
Orgle
Tabernakelj
Oltarna miza,
ambon in krstni
kamen
Sedilje
Druga oprema in
umetniška dela v
cerkvi
Svetila
Ozvočenje in
ogrevanje

2

2

Površina m

Površina m

51
2,94
0
226

38,4
4,4
0
0
Na stranskem oltarju dva stara kipa 1,5 m
višine z lesenim starim tabernakljem
V slikah
Lesen relief
Nove lepe, ne velike
Lepe, dokaj velike
Velik kamnit 2,5 m, križ s krogom 2 m Iz žgane gline
Kamnita oltarna miza in ambon, krstni Oltarna miza, tabernakelj in krstni kamen iz
kamen v krstilni kapeli
žgane gline, pomični leseni ambon
Kamnite sedilje
Mali križ na daritveni mizi, delo
Lojzeta Čemažarja

Da

Da

3 zelo lepi leseni sedeži
2

2

Freske 21 m in stare slike 8 m

Da

Da

Materiali
Pod
Stene
Strop
Konstrukcija
Streha
Višina zvonika [m]
Zvonovi

Bel kamen
Polovica obložena z lesom, polovica
vidni beton
Obložen z lesom in vidne armirano
betonske grede
Armirano betonska
Zelena površina
Ni zvonika

Parket, na oltarju glinena keramika
Navadni omet, sicer toplotno izolirane
Lesen, vidne armirano betonske grede
Armiran beton obložen z belo klinker opeko
Bakrena pločevina
15,5
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Preglednica A. 4: Župnijski cerkvi Ljubljana - Podutik in Ljubljana - Stožice.
Kraj cerkve

Ljubljana - Podutik

Ljubljana - Stožice

Velikost
Predmet obravnave

2

3

2

3

Površina m
491,66
96

Prostornina m
5923
0

Površina m
218
95

Prostornina m
2364
0

27,34

/

35

/

Preddverje

615
0

5923
0

348
76,8

2364
300

Skupaj cerkev s
preddverjem

615

5923

424,8

2664

33

82,5

26

71,7

648

6005,5

450,8

2735,7

Dolžinski meter
139
16+1
/
/

Število sedišč
278
34
28
340

Dolžinski meter
125
/
/
/

Število sedišč
250
10
25
285

Sakralni del cerkve
Kor+
Zvonik (ocena) in
galerija
Skupaj cerkev

Zakristija*
Skupaj cerkev s
klasičnimi
pomožnimi prostori**
Klopi oz. sedeži***
Sedilje
Kor****
Skupaj
Umetniška dela, orgle
in
steklene površine

2

Vit. in barvno steklo
Slike
Mozaik
Navadna zasteklitev

2

Površina m

Površina m

58,2
1,5
0
58,2

0
Jih ni razen križev pot

Kipi
Križev pot

Delo otrok, začasni

Orgle

Začasne, električne orgle
Zaščiten v 3,5 m visok lesen
polkrog−valj, kamnit tabernakelj
Oltarna miza in ambon lep lesen
izdelek, krstni kamen je ploščat tanek
velikega premera na nizki leseni mizici

Tabernakelj
Oltarna miza,
ambon in krstni
kamen
Sedilje

Svetila
Ozvočenje in
ogrevanje
Materiali

Da

Da

Rdeč kamen, granit in umetni kamen

Stene

Klinker peka
Navaden omet in plastika
Armiran beton in opeka

Konstrukcija
Streha
Višina zvonika [m]
Zvonovi

Zmes medenina, kovinska lepa omaric
Vse marmornato, lepo, ambon v kombinaciji
z lesom, lepo

1+6+3, kamniti podstavki in lepi leseni
Dva sedeža sta iz lepega masivnega lesa
sedeži, zelo prestižni, vseh sedem, trije pa
z malim kamnitim naslonjalom
majhni kot pručke, tudi kamniti in lesen
Zanimiva, pred prezbiterijem šest zanimivih
luči, na stropu pa viseče, zanimive in lepe

Pod

Strop

0
Veliko, vsaj 110 m , odločno preveč in
nefunkcionalno
Marija z Jezusom, 1 m, lesen
Jošt Snoj, ni okvirjeno, dokaj lepo in
preprosto
Hofbau, dokaj majhne
2

32,5

Da

Da

Kamnita tla, marmor v prezbiteriju, plošče v
glavnem delu cerkve
Bolj malo izolirano kot bi moralo biti
Obložne plastične plošče
Leseno ostrešje, zunaj klinker opeka
Pločevina, verjetno jeklena
31,5
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Preglednica A. 5: Župnijski cerkvi Ljubljana - Sv. Križ in Lucija.
Kraj cerkve
Velikost
Predmet obravnave
Sakralni del cerkve
Kor+
Galerija
Skupaj cerkev
Preddverje

Ljubljana – Sv. Križ
2

Prostornina m
4433

4433
330

753,4

4763

796,1

4492,27

18,7

52,4

17,28

51,84

18,7

52,4

0

0

790,8

4867,8

813,38

4544,11

Dolžinski meter

Število sedišč

165
/
/
/

330
12
33
375

Skupaj

Svetila
Ozvočenje in
ogrevanje
Materiali
Pod

Stene

Strop
Konstrukcija
Streha

Višina zvonika [m]

3

Prostornina m
4474,6
0
0
4474,6
17,67

Klopi oz. sedeži***
Sedilje
Kor****

Sedilje
Druga oprema in
umetniška dela v
cerkvi

2

Površina m
706,21
84
0
790,21
5,89

Zakristija*
Garderoba za
ministrante
Skupaj cerkev s kl.
pom. prostori**

Oltarna miza,
ambon in krstni
kamen

3

Površina m
499,5
86
50
635,5
117,9

Skupaj cerkev s
preddverjem

Umetniška dela, orgle
in
steklene površine
Vitraji
Slike
Mozaik
Navadna zasteklitev
Kipi
Križev pot
Orgle
Tabernakelj

Lucija

Dolžinski
meter
197
/
/
/

Število sedišč
394
10
39
443

2

Površina m
16
0
80, izdelal p. Marko Rupnik

Marija 0,7 m
Zanimiv, lep, kovina na lesu, krogi premer 0,6 m
Rabljene kupljene v Nemčiji
Medeninasto kovinska omarica skrita v mozaiku
Dva masivna kamnita ambona iz belega svetlečega
kamna, prav tako krstni kamen, daritvena miza pa je
kovinska skulptura za podstavek
1+2x2,87 m, masivne, lepe preposte
Trije lepi kamniti kropilniki, lesen križ 2 m pri krstnem
kamnu

/
(ker je cerkev v načrtih, teh
podatkov še ni)

Skrite, malo zastarele, ne preveč lepe, čeprav se vidi da
je bil v to, da bi bile estetske vložen trud
Da

Da

Marmor v prezbiteriju, kamen v večjem delu cerkve in
parket na mestu kjer so klopi
Veliko sten je vidni beton, klasičen omet, do enega
metra pa je skoraj povsod obloženo z marmornatimi
ploščami, ki v večini zakrivajo grelna telesa
Deloma armiranobetonski, deloma leseno ostrešje in
lesen strop
Armiran beton v veliki večini, ostrešje deloma leseno
Bakrena pločevina
Ga ni oz. je bil omejen na ca. 12 m zaradi Plečnikovih
Žal. Narejen je bil poskus, da bi naredili odprti zvonik,
narejen samo iz armiranobetonskega endoskeleta.
Zvonik je deloma zgrajen in nedokončan, na njem ni
zvonov. Ostaja kot spomin na slabo idejo.

23,57
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Preglednica A. 6: Župnijski cerkvi Maribor - Pobrežje in Maribor - Sv. Križ.
Kraj cerkve

Maribor - Pobrežje

Maribor - Sveti Križ

Velikost
Predmet obravnave
Sakralni del cerkve
Kor+
Skupaj cerkev
Preddverje
Skupaj cerkev s
preddverjem
Zakristija*
Skupaj cerkev s kl.
pom. prostori**
Klopi oz. sedeži***
Sedilje
Kor****
Skupaj

2

Prostornina m
2045
0
2045
15

627,9

5827,5

277

2060

26

71,7

26

71,7

653,9

5899,2

303

2131,7

Dolžinski meter
188
/
/
/

Število sedišč
376
10
38
424

Dolžinski meter
52
/
/
/

Število sedišč
104
8
10
122

2

2

Površina m

Površina m

Navadna zasteklitev
Kipi

Marija 1 m

Križev pot
Orgle

Ga ni
Jih še ni, so v načrtu

Tabernakelj

Kovina in kamen

Oltarna miza,
ambon in krstni
kamen

Kovina v kombinaciji s kamnom

Mozaik

Ozvočenje in
ogrevanje

0
15
Kipa Marije in apostola Janeza, oba po dva
metra, doprsni kip Blaženi Anton Martin
Slomšek, vse Marjan Drev
Terakota, Marjan Drev

Vse leseno, lepo izdelano
Lesene in zelo estetske
Kovinska medeninasta zlitina, pravokotna
svetila, estetska

Plastični lestenci
Da

0
0

Jih ni, začasne električne
Majhen nadstrešek, lesen podstavek, kovinska
omarica

Sedilje
Svetila

3

Površina m
201
70
271
6

72,4
0
V načrtu dva velika mozaika v
prezbiteriju in zunaj cerkve
77,1

Slike

2

Prostornina m
5282
0
5282
545,5

Umetniška dela, orgle
in
steklene površine
Vitraji

3

Površina m
522,8
50
572,8
55,1

Da

Da

Da

Materiali
Pod
Stene
Strop
Konstrukcija
Streha
Višina zvonika [m]
Zvonovi

Granit
Lehnjak
Klasičen omet
Armiran beton in opeka
Jeklena pločevina, imitacija
strešnikov
30,3

Kamen
Klasičen omet
Dekorativno vidni lesni tramovi
Armiran beton in opeka

Ga ni

A. 7
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

Preglednica A. 7: Župnijski cerkvi Polzela in Portorož.
Kraj cerkve

Polzela

Portorož

Velikost
Predmet obravnave
Sakralni del cerkve
Kor+
Skupaj cerkev
Preddverje

2

Prostornina m
1730

Skupaj cerkev s
preddverjem
Zakristija*
Skupaj cerkev s kl.
pomožnimi prostori**

Klopi oz. sedeži***
Sedilje
Kor****
Skupaj

2

Prostornina m
1841,5

1730
25

367,5

1755

451

1941,5

26

71,7

26

71,7

393,5

1826,7

477

2013,2

Dolžinski
meter

Število sedišč

Dolžinski
meter

Število sedišč

146
/
/
/

292
12
29
333

/
/
/
/

360
10
36
406

2

Površina m
32, Šubic Maja

Tabernakelj
Oltarna miza,
ambon in krstni
kamen

Miza lesena masivna estetska, ambon
kamnit

Vse kamnito

Mozaik
Navadna zasteklitev
Kipi
Križev pot
Orgle

Sedilje
Svetila

1841,5
100

2

Površina m

28,6
2
Slika bl. Antona Martina Slomška 0,3 m
0
Mala okna na vrhu
Dva kipa Marije 1 m,
Ga ni
So, 16 registrov
Kovina, medeninasta zlitina

Slike

3

Površina m
381
30
411
40

Umetniška dela, orgle
in
steklene površine
Vitraji

3

Površina m
316,5
41
357,5
10

0
0
Oltar, 6 kipov iz žgane gline, višine 2 m
V slikah, Kunavar
Ni

Lepe lesene
Halogenke vzidne

Ozvočenje in
ogrevanje

Da

Da

Da

Da

Materiali
Pod

Streha

Kamen
Klasičen omet
Spuščeni strop med gredami, sicer vidne
armirano betonske grede
Armirano betonska
Tegola canadesse

Višina zvonika [m]

Ga ni

Stene
Strop
Konstrukcija

Zvonovi

Glina, keramika
Klasičen omet
Lesen, vidne armirano betonske grede
Armiran beton
Opeka
Vrh cerkve ni zvonik, je le betonski križ,
zvonovi pa niso visoko
4 zvonovi
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Preglednica A. 8: Podružnična cerkev sv. Leopolda Mandića v župniji Ptuj - Sv. Ožbalt in
župnijska cerkev v Radencih.
Kraj cerkve

Ptuj - sv. Leopold Mandić

Radenci

Velikost
Predmet obravnave
Sakralni del cerkve
Kor+
Tri galerije
Skupaj cerkev
Preddverje
Skupaj cerkev s
preddverjem

2

3

2

Prostornina m
3743
0
/
3743
105

Površina m
378,6
50
123
551,6
43,4

Prostornina m
3408
0
307,5
3715,5
254

517,85

3848

595

3969,5

27

67,5

26
50,1

71,7

544,85

3915,5

671,1

4041,2

Zakristija*
Spovednica
Skupaj cerkev s
klasičnimi
pomožnimi prostori**

Klopi oz. sedeži***
Sedilje
Kor****
Skupaj

3

Površina m
399,25
76,6
/
475,85
42

Dolžinski
meter
177
/
/
/

Umetniška dela, orgle in
steklene površine

Število sedišč
354
10
35
399

Dolžinski
meter
/
/
/
/

2

Število sedišč
370
16
37
423
2

Površina m

Površina m
2

Vitraji

0

Slike in Mozaik

0

Navadna zasteklitev

20,5 m izdelal domačin, ni umetniške
vrednosti
0
87, od tega 40 vrata, 30 pleksi steklo, ki dela
probleme z vodo in ostale pasovne zasteklitve
Relief Marije z Jezusom 1,5 m izdelal domačin,
nima umetniške vrednosti, na stranskem
oltarju Marija 1,5 m, na glavnem oltarju Marija
70 cm iz Lourda.
Izdelali otroci in dali okviriti in zastekliti
So, lepe in dokaj velike

44,2

Kipi

1,5 m Marija, star kip

Križev pot
Tabernakelj

Ga ni
Jih še ni
Star lesen

Oltarna miza,
ambon in krstni kamen

Vlit beton

Vse kamnito z nekaj kamnitimi stebri, marmor

Sedilje

Trije navadni stoli

Druga oprema in
umetniška dela v cerkvi

Zunanje freske ca. 21 m , notranje
2
ca. 2 m in so še v izdelavi.

Svetila

Jih še ni

Navadni stoli
Stranski oltar, Ave Marija, mali lepi križ na
oltarju, pred vhodom podobi bratov Cirila in
Metoda
V obliki vrelcev, dokaj nefunkcionalne, zlitina
medenine

Orgle

Ozvočenje in ogrevanje
Pod
Stene
Strop
Konstrukcija
Streha
Višina zvonika [m]

2

Ogr. zaenrkat le montažno,
pozimi cerkev ni v uporabi
Keramika
Klasično ometane
Leseno ostrešje
Armirano betoska in opeka
Bobrovec
35,3
Da

Da

Da

Marmor, kamnite plošče
Opečnati zidaki
Armirano betonska
Salonitne plošče
29,5

A. 9
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

Preglednica A. 9: Župnijska cerkev Šoštanj in posplošeno povprečje vseh popisanih cerkva
Šoštanj

2

Povprečje vseh cerkva

3

(za komentarje glej poglavje 7.1)
Povp.
2
Povp. površina m
3
prostornina m
377,3
3001,7
55,3
0
24,3
58,3
456,9
3060,0
35,3
131,9

Površina m

Prostornina m

388
35,5
102,3
525,8
/

2675,4
0
389
3064,4
/

525,8

3064,4

492,3

3191,9

26
/

71,7
/

24,3
4,2

66,9
3,6

551,8

3136,1

520,7

3262,4

Dolžinski
meter

Število sedišč

/
/
/
/

323
13
32
368

Povp. dolž. m klopi v
cerkvi (zajete samo
cerkve, ki imajo za
sedenje namenjene
večinoma klopi)
144,7
/
/
/

Velikost
Predmet obravnave
Sakralni del cerkve
Kor+
Povečava, Prostor 1
Skupaj cerkev
Preddverje
Skupaj cerkev s
preddverjem
Zakristija*
Pomožni prostor 1
Skupaj cerkev s klasičnimi
pomožnimi prostori**

Število sedišč,
razčlenjeno
306
14
30
349

Klopi oz. sedeži***
Sedilje
Kor****
Skupaj
Umetniška dela, orgle in
steklene površine
Vitraji

2

Površina m
48,8
2

Slike

5 m , stara slika
0

Mozaik
Navadna zasteklitev

Dva stara kipa po 1 m, v stranskem oltarju
en kip

Kipi

Lepe, dokaj velike
V 250 let starem oltarju iz stare cerkve
Estetsko, novo, leseno

Orgle

3 preprosti stoli in klopi ob steni za
ministrante
Star
križ, 2,5 m, stara prenesena freska 6
2
m
Navadni reflektorji
Da

Križev pot
Tabernakelj

Več v poglavju 7.1

Oltarna miza, ambon in
krstni kamen
Sedilje
Druga oprema in
umetniška dela v cerkvi
Svetila
Ozvočenje

Da

Materiali
Pod

Parket, prezbiterij glina keramika
Klinker opeka
Viden prepleskan armiran beton
Armirano betonska

16

Stene
Strop
Konstrukcija

25,4

Streha
Povp. višina zvonika [m]
vključene samo cerkve,
ki imajo zvonik
Zvonovi
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PRILOGA B: VZOREC PISMA NADŠKOFIJAMA MARIBOR IN LJUBLJANA TER 40
ŽUPNIJAM Z NOVIMI CERKVAMI IN PODJETJU UNIOR D.D.

Arnold Oton Ciraj
Gmajnica 93
1218 Komenda
040/ 624-XXX
Nadškofija Maribor, Ordinariat
Slomškov trg 19
2000 Maribor
Zadeva: Prošnja za pridobitev podatkov o stroških za izgradnjo cerkva
novogradenj v zadnjih tridesetih letih za potrebe diplomske naloge

Spoštovani!

Sem Arnold Oton Ciraj, študent rednega študija komunalne smeri
univerzitetnega gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
na Univerzi v Ljubljani.
Januarja leta 2010 sta me starša prosila, naj z njunimi finančnimi
sredstvi zgradim kapelo Svete družine pri Žemrakih v Šentjanžu v Zgornji
Savinjski dolini (fara Rečica ob Savinji). Po sodelovanju z umetniškim
vodjem gradnje red. prof. Jožefom Muhovičem, slovensko priznanim
kiparjem mag. Marjanom Drevom in z mojo mami dr. Marto Ciraj sem
narisal dvanajst skic, izmed katerih sta starša junija leta 2010 izbrala
tretjo varianto kapele. To sem v naslednjih mesecih projektiral, pridobil
izvajalce in v avgustu, septembru in oktobru vodil gradnjo. Ker so se
obrtniki držali obljub, so na isti dan kot smo zaključili gradnjo, 8. 10.
2010, kranjski župnik na Primskovem g. Franci Godec, blagoslovili
novonastalo kapelo. Že takrat me je veliko ljudi spraševalo, če bom delo
na kapeli lahko uporabil za svojo diplomsko nalogo in mi tako dali idejo.
To leto nas je doletela še večja čast, saj so 11.9. upokojeni metropolit in
nadškof mariborski msgr. dr. Franc Kramberger slovesno izročili,
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postavili v kapelo in blagoslovili relikvijo blaženega Antona Martina
Slomška.
Med gradnjo in po tem, sem se kljub racionalnosti in premišljenosti
z izbiro izvajalcev in materialov zavedal velikih stroškov, ki so povezani z
gradnjo kapele. Začel sem si postavljati vprašanja, kako veliki so potem
šele stroški izgradnje cerkve. Po posvetovanju s svojo mentorico za
diplomsko nalogo sem prišel po mnogih korakih do krasne ideje o temi
zaključnega študijskega izdelka. Tako se je namreč porodila ideja o tem,
da bi napisal diplomsko nalogo z naslovom »Vrednotenje novejših
sakralnih objektov«. Ker ima po besedah mentorice zakonsko najbolje
urejeno nepremičninsko tematiko Nemčija, sem pobrskal po njihovih
zakonih (ImmoWertV) in podzakonskih aktih (NHK 2005). Bil sem
pozitivno presenečen, kako dobro imajo razčlenjene stroškovne
vrednosti za skoraj vse tipe stavb, kot so vsi različni bivalni, bolnišnični,
šolski, javnoupravni ipd. Zaradi dobro definiranih stroškov izgradnje
različnih tipov objektov na enoto površine (m2), lahko v le nekaj minutah
s pravimi podatki izračunamo stroškovno tržno vrednost obravnavanega
objekta. Hkrati pa sem ugotovil, da niti malo tako natančno tega nimajo
narejeno za sakralne objekte in bil tako negativno presenečen, da
tovrstne raziskave nimajo na državnem nivoju niti v Nemčiji, ki slovi po
svoji urejenosti. Ideja o raziskavi mi je postala toliko bolj privlačna zaradi
svojega pridiha izziva (ki sem ga v svojem 13. letnem obdobju pri skavtih
− ZSKSS − vedno imel rad), ob tem pa bi naredil tudi nekaj novega in do
sedaj še nenatančno oz. nesplošno raziskanega. Produkt moje naloge bi
prav prišel župnikom oz. investitorjem v nove cerkve v predinvesticijskih
študijah, po izgradnjah bi lahko prišel prav pokalkulacijskim študijam in
primerjavam o ekonomičnosti izgradnje, za interno ocenitev cerkvenega
premoženja (predvsem za cerkve mlajšega porekla) ali pa morda samo
za informativni izračun posameznikov, kot sem sam.
V nepremičninskem poslovnem svetu obstajajo tri temeljne metode
vrednotenja. Prva je neposredna primerjava podobnih nepremičnin,
druga je metoda donosa in tretja metoda stroškov. V splošnem sakralni
objekti niso na trgu. Namen naloge je oceniti finančno vrednost
posameznih objektov, torej duhovnega in drugega donosa v tem primeru
ni moč uporabiti, zato imam na voljo le tretjo metodo, metodo stroškov.
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Ta ima za podlago lahko nemške podzakonske akte, ki sem jih že
omenjal in so torej neuporabni ali pa dejanske porabe finančnih sredstev
za izgradnjo objekta. Če bi torej želel narediti povprečje stroškov za
izgradnjo m2 oz. m3 sakralnega objekta glede na njegovo velikost v m2
oz. m3, mi preostane le ena pot. Ta je, da dam za podlago izračunom
dejanske porabe stroškov že zgrajenih sakralnih objektov. Ker se stroški,
materiali in načini gradnje zelo hitro spreminjajo, pridejo v poštev le
najnovejši objekti, to so le tisti iz zadnjih tridesetih let, kjer bo prilagoditev
na današnji čas sicer še vedno težka a vseeno možna. V končni fazi bi
bil produkt naloge v obliki preglednice. Ta bi podajala povprečne stroške
izgradnje cerkve na m2 in m3, v odvisnosti od njenega standarda
opremljenosti (verjetno trije različni razredi opremljenosti) in glede na
njeno velikost v m2 in m3 (če je cerkev višja so potrebni dražji materiali in
večje količine za temeljenje in konstrukcijo, če je manjša površina je
relativno več zidov ...). Tako bi se lahko v le nekaj minutah izračunalo
približen znesek, ki je potreben za cerkev določenega tipa − torej še v
primeru, ko se o cerkvi šele razmišlja, ne ve pa se, česa je župnija
finančno zmožna.
Zanimivost zaključne naloge je meni osebno na višku in upam, da
se vsaj deloma s tem strinjate. Diplomsko nalogo bi opravljal z veseljem
in jo tudi kvalitetno napisal. Ne morem pa diplomske napisati brez Vaše
pomoči. Teoretična podlaga in standardi, ki sem jih že pripravil, nimajo
nobenega pomena brez tako želene zaključne preglednice, ki bo na tem
področju zagotovo pridobitev.
Zato Vas iz srca prosim za podatke o novogradnjah cerkva v
Nadškofiji Maribor v zadnjih 30 letih, stroških njihovih izgradenj, njihovih
velikostih in o letih, v katerih so bile grajene. Za podatke bi bil globoko
hvaležen, v primeru Vaše želje, pa bi Vam poklonil izvod Diplomske
naloge.

V upanju na odobritev želje, Vas lepo pozdravljam!

V Komendi, dne 8. 11. 2011, Arnold Oton Ciraj
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PRILOGA C: PISNI ODGOVOR NADŠKOFIJE LJUBLJANA
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PRILOGA Č: PISNI ODGOVOR NADŠKOFIJE MARIBOR
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PRILOGA D: SEZNAM IN NASLOVI ŽUPNIJ, KJER SO CERKVE BILE GRAJENE PO
LETU 1970, PRILOGA PISMA NADŠKOFIJE MARIBOR

Preglednica D. 1: Priloga pisma Nadškofije Maribor

E. 1
Ciraj, A. O. 2012. Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva.
Dipl. nal. − UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.
_____________________________________________________________________________________________________

PRILOGA E: ELEKTRONSKO PISMO PRELATA GENERALNEGA VIKARJA ANTONA
MARKLJA O EVIDENCI CERKVA V SLOVENIJI

CERKVE ZGRAJENE PO LETU 1980
Dragatuš 1984/86
Grahovo 1992
Grosuplje 1984
Kisovec 1985
Ivančna Gorica 1992
Kočevska Reka 1999 sedaj novomeška škofija
Kranj - Zlato Polje 2000 dokončana po letu 2000
Ljubljana - Dravlje 1985
Ljubljana - Fužine 1985 bogoslužni prostor
Ljubljana - Kašelj/Zalog v Zalogu 2000 dokončana po tem letu
Ljubljana - Moste 1981
Ljubljana - Podutik 200?
Ljubljana - Stožice 1995
Ljubljana - Sv. Križ 1987
Pirniče 1990
Škofljica 1996
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