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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljen slovenski nepremičninski trg v času finančne in 

gospodarske krize. Investitorji ne vlagajo več v nepremičnine, ljudje, ki si želijo svoj lasten 

dom, pa si zaradi omejenega dostopa do financiranja in slabega stanja bank ne morejo več 

privoščiti lastne nepremičnine. Podrobneje je v zaključni nalogi opisana kriza in odzivi 

izbranega podjetja Bremis, d. o. o., v trženju nepremičnin. Analizirali smo vpliv zunanjih 

dejavnikov in vrsto krize ter cilje in strategije izbranega podjetja in za management izbranega 

podjetja predstavili predloge za povečanje prodaje. 

Ključne besede: podjetje, management, nepremičnine, trg, kriza, banka, Bremis. 

SUMMARY 

In the final project work is presented Slovenian real estate market during financial and 

economic crisis. Investors do not invest in real estate any more, while people who want to 

own their own home, because of limited access of financing and poor state of banks they can 

no longer afford the property. More in final thesis described the crisis and the responses of the 

selected company Bremis Ltd in the market of real estate. We have analyzed the impact of 

external factors and the type of crisis, including objectives and strategies of the selected 

company and for management of the selected company we will present suggestions and 

strategies to increase sales. 

Keywords: company, management, real estate, market, crisis, bank, Bremis. 
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1 UVOD 

Nepremičnine so del našega vsakdanjega življenja, vendar pa se tega zavedamo šele takrat, ko 

imamo potrebo po nakupu in rešitvi stanovanjskega problema. Večina ljudi se sreča z nakupi 

nepremičnin le enkrat ali dvakrat v življenju, saj je za nepremičnino potrebno odšteti veliko 

denarja, poleg tega pa smo se za nakup prisiljeni zadolžiti z dolgoročnim posojilom. Poleg 

tega pa nimamo veliko informacij, izkušenj in znanja z nepremičninami, kar je seveda tudi 

problem. 

Slovenski nepremičninski trg je ozek, to pa predvsem zaradi majhnosti naše države. 

Posledično je zato nastala koncentracija okoli večjih mest, predvsem pa so nepremičnine 

najbolj zanimive za kupce v Ljubljani ter seveda na Slovenski obali, temu primerne pa so 

seveda tudi cene v teh krajih.  

Zaradi finančne in gospodarske krize je nepremičninski trg občutil hude posledice, medtem 

ko ljudje vse težje pridobijo posojila pri bankah. Posledica krize je tudi naraščanje 

brezposelnosti, ki je posledica propadanja številnih podjetij. Prav zato ljudje ne morejo več 

odplačevati kreditov, gradbena podjetja pa ne morejo prodati novogradenj. V Sloveniji je na 

trgu trenutno vse več nepremičnin, medtem ko je povpraševanja praktično zelo malo, saj vsi 

čakajo, kaj bo prinesla kriza in za koliko se bodo cene nepremičnin še spustile. Kriza je 

pustila posledice seveda tudi pri nepremičninskih agencijah, ki jih je na trgu nepremičnin vse 

manj. 

V zaključni projektni nalogi se osredotočamo na slovenski nepremičninski trg v času krize, 

kako se je odzval in kakšne so cene nepremičnin po krajih. Analizirali smo ponudbo in 

povpraševanje po nepremičninah. Na primeru podjetja iz prakse smo raziskali vpliv zunanjih 

dejavnikov in vrsto krize, predstavili analizo SPIN ter cilje in strategijo podjetja 

Bremis, d. o. o., in kako so se odzvali na krizo na trgu. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Nepremičninski trg se na spremembe povpraševanja in ponudbe odziva zelo podobno kot 

ostali trgi. Kljub temu pa Cirman (1999, 8) ugotavlja, da se na nepremičninskem trgu: 

»Predvsem kažejo odstopanja zaradi počasne proizvodnje nove ponudbe, heterogenosti 

nepremičnin, različnih davčnih olajšav in zelo močne vloge bančnih posojil.«  

Ker opisujemo podjetje v kriznih razmerah, v nadaljevanju razložimo pojem krize. V podjetju 

se kažejo prvi znaki, že preden kriza nastopi. Omenjene prve znake imenujemo simptomi. 

Dubrovski (2004, 24) označuje simptome kot znake, ki kažejo na nepravilno delovanje v 

podjetju, kar lahko vodi v krizo. Zato je zelo pomembno, da simptomom namenimo veliko 

pozornost. Simptomi pa niso vzrok za krizo. Dubrovski (2004, 33) opisuje vzroke kot 

»krivce« za nastalo krizno situacijo. Ravno tako Dubrovski (2004, 43) opisuje povod za krizo, 
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ki ni glavni »krivec« krize, temveč je to nek manjši dogodek, ki sproži reakcije, ki spremenijo 

potek ostalih bolj pomembnih dogodkov. Dubrovski (2004, 18) opisuje krizo kot: 

»kratkotrajno neugodno, nezaželeno in kritično stanje v podjetju, nastalo tako zaradi zunanjih 

kakor tudi notranjih vzrokov in neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja.« Prav 

tako Dubrovski (2011, 15) opisuje, da je pojem krize postal še posebej »popularen« v 

novejšem času nekje od druge polovice leta 2008, ko je praktično cel svet zajela najprej 

finančna, potem pa še gospodarska kriza. Dubrovski (2011, 22) navaja, da se razsežnost krize 

istočasno odseva na več področjih, zato je kriza večaspektni ali multidimenzijski pojav, ki 

zajema ekonomski vidik, socialni vidik, tradicionalni vidik, psihološki vidik in pravni vidik. 

Kriza prinaša izredne razmere, ki zaradi kritičnosti trenutka zahtevajo hitro sprejemanje 

poslovnih odločitev, te pa morajo biti po možnosti čim bolj pravilne. Dubrovski (2011, 31) 

opisuje značilnosti kriznih razmer kot izredne razmere, ki predstavljajo položaj, v katerem ni 

mogoče uporabiti že preizkušenih, rutinskih odločitev, saj se z novimi razmerami podjetje 

(vsaj na tak način) prvič srečuje. Kljub temu, da gre pri krizi za neugodno stanje, ki mu lahko 

sledi propad podjetja, pa Dubrovski (2011, 33) ugotavlja, da takšne razmere vendarle lahko 

privedejo tudi do pozitivnih učinkov, še posebej, če je bila kriza razrešena. 

Nepremičninski trg v Sloveniji že vse od leta 2008, od kar nas je zajela gospodarska kriza, 

pada, oziroma nazaduje. »Pred začetkom krize je trg z nepremičninami v Sloveniji rastel, 

povpraševanje po stanovanjih in hišah je bilo ogromno, vsi pa so tudi govorili, da je ponudba 

pri nas manjša od potreb.« (M. B. 2009) 

Kot poročajo iz Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS 2013) pričakujejo postopno 

zaustavitev padanja povprečnih cen stanovanjskih nepremičnin vsaj tam, kjer so njihove cene 

najnižje, medtem ko je v nekaterih krajih po Sloveniji še kar nekaj prostora za nadaljnje 

padanje cen. V kolikor bi se trend zmanjševanja prometa z nepremičninami še poglobil, bi 

pomenilo, da je Slovenijo ponovno zajela kriza nepremičninskega trga, vendar pa trenutna 

situacija kaže, da se je gospodarski trg le malo stabiliziral. »Nepremičninski posredniki že kar 

nekaj časa ugotavljajo, da je promet z nepremičninami občutno manjši, kot pred krizo.« 

(Potočnik 2012) Kljub temu pa se trend prodaje nepremičnin vendarle izboljšuje glede na 

stanje med krizo. Razlog za povečanje povpraševanja po nepremičninah ter dejstvo, da si vse 

več ljudi lahko privošči stanovanje, je v tem, da so banke malo popustile in začele posojati 

kredite. Seveda morajo imeti bodoči kreditojemalci vse pogoje, da so upravičeni do kredita, 

banka pa jim nameni kredit, ki ne pokriva celotne vrednosti nepremičnine. Hudi gospodarski 

časi so pustili posledice tudi na nepremičninskih družbah, ki se ukvarjajo s posredovanjem. 

»Za nepremičninske posrednike je padanje cen nepremičnin najhujši udarec v času krize. To, 

da je na trgu upadanje ponudbe in povpraševanja, je realnost. Lahko rečemo, da je za večino 

nepremičninskih agentov čas krize prava nočna mora,« ugotavlja Festini (2012). Prav te 

posledice pa so pripeljale do tega, da so se nepremičninska podjetja borila za obstanek na trgu 

in preživetje.  
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Kljub vsem težavam na trgu pa mora podjetje, ki se ukvarja s trženjem nepremičnin v 

Sloveniji, vedno gledati naprej ter razmišljati, kaj lahko izkoristi glede na dano situacijo, 

kakšne so njihove prednosti, v čem se razlikujejo in kje so boljši od konkurentov, da 

pritegnejo kupce oziroma morebitne stranke. Analiza SPIN je analiza prednosti in slabosti 

notranjega okolja ter priložnosti in nevarnosti zunanjega okolja. S pomočjo te analize lahko 

podjetje oblikuje strategijo, lahko analizira svoje prednosti in slabosti in jih izkoristi v svoj 

prid. 

Osnovni obravnavan problem v tej nalogi je bil raziskati, kateri dejavniki širšega in ožjega 

zunanjega okolja vplivajo na nepremičninski trg v Sloveniji in kakšni so vplivi na konkretno 

podjetje v trženju nepremičnin. Raziskali smo, kako naj management izbranega podjetja s 

pomočjo rezultatov te raziskave vplivov iz okolja spoznanja vključi v svoje odzive, v politiko 

(cilje in strategije) in se osredotoči na to, kako povečati prodajo nepremičnin ter še naprej 

omogočati rast in obstoj podjetja.  

1.2 Namen in cilji projektne naloge  

Namen zaključne projektne naloge je preučiti teorije na primeru podjetja v nepremičninski 

panogi v Sloveniji. Osredotočili smo se na analizo vpliva zunanjega okolja in preučili trenutne 

razmere na trgu z nepremičninami in kaj to pomeni za nepremičninsko agencijo. Namen 

raziskave je bil tudi analiza vplivov in poslovanja v nepremičninskem podjetju Bremis, 

d. o. o.  

Cilj raziskave je preučiti in opisati značilnosti nepremičninskega trga v Sloveniji v času krize 

v obdobju 2008–2014. Analizirali smo zgodovino dogodkov na nepremičninskem trgu v 

Sloveniji in širše, značilnosti nepremičninskega trga v Sloveniji in analizirali slovenski trg 

glede na vrste nepremičnin. Raziskali smo vpliv zunanjih dejavnikov na izbrano podjetje na 

nepremičninskem trgu v Sloveniji.  

Glede na prisotnost gospodarske krize v Sloveniji smo raziskali, kakšen učinek je imela in še 

ima kriza na trg nepremičnin v Sloveniji in na nepremičninsko posredništvo ter kako so 

vplivali vsi ti dejavniki na izbrano nepremičninsko podjetje Bremis, d. o. o. S pomočjo 

analize SPIN smo preučili prednosti in slabosti znotraj podjetja ter priložnosti in nevarnosti 

zunanjih dejavnikov oziroma vplivov okolja.  

Cilj naloge ja na osnovi spoznanj razviti predloge za management izbranega podjetja, kako v 

kriznih časih na osnovi spoznanj povečati prodajo nepremičnin ter še naprej omogočati rast in 

obstoj podjetja. 



 

4 

1.3 Uporabljene metode raziskovanja 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili sledeče metode raziskovanja: 
− metoda deskripcije oz. opisovanja, opisovanje dejstev, pojavov in procesov, posnetka 

stanja; 

− metoda zbiranja podatkov in eksternih virov (strokovne literature); 

− metoda kompilacije: povzemanje stališč, spoznanj, opazovanj in sklepov drugih avtorjev 

ter lastnih spoznanj.  

Metodo opisovanja smo uporabili v teoretičnem delu zaključne projektne naloge. Opisali smo 

vpliv zunanjih dejavnikov na podjetje v času gospodarske krize na nepremičninski trg in kako 

to vpliva na konkurenčnost podjetja, da smo prišli do spoznanj oziroma sklepov. Z metodo 

kompilacije smo si pomagali v teoretičnem delu zaključne projektne naloge, saj smo 

povzemali spoznanja, stališča in sklepe drugih avtorjev; njihove trditve in to spoznanje nam je 

koristilo za primerjavo z našimi rezultati. 

V empiričnem delu zaključne projektne naloge smo raziskali vzroke vpliva gospodarske krize 

na nepremičninsko podjetje Bremis, d. o. o. Iz deduktivnega načina sklepanja smo iz splošnih 

spoznanj predstavili sklepe, ki se konkretno navezujejo na podjetje Bremis, d. o. o. 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili javno dostopne informacije iz 

sekundarnih virov: strokovne literature (knjige, članki), spletnih strani, statističnih publikacij 

in drugih javno dostopnih gradiv ter gradiv izbranega podjetja.  

V empiričnem delu naloge smo pri proučevanju konkretnega izbranega podjetja uporabili 

metodo zbiranja in analize poslovne dokumentacije izbranega podjetja. Na primeru izbranega 

podjetja smo s pomočjo analize okolja (Porter) in analize SPIN proučili stanje v okolju 

podjetja, vplive okolja na podjetje in možne odzive nepremičninskega podjetja na trgu v času 

gospodarske krize ter podali cilje in razvili predloge strategij. S sintezo spoznanj in razvojem 

lastnih predlogov smo sklenili empirični del naloge. 

1.4 Predpostavke in omejitve v raziskovanju 

Predpostavljamo, da je management izbranega podjetja zainteresiran za uvajanje sprememb in 

da na osnovi spoznanj o vplivih iz okolja lahko izbrano podjetje doseže nadaljnjo rast in 

razvoj.  

Omejitve 

Omejili smo se na obravnavo enega slovenskega podjetja na nepremičninskem trgu. Zaupnost 

podatkov podjetja Bremis, d. o. o. Poslovnih skrivnosti nismo objavljali. Omejitev predstavlja 

sposobnost enega raziskovalca v času izdelave te naloge (julij–avgust 2014). 
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2 NEPREMIČNINSKI TRG IN KRIZA 

Nepremičninski trg lahko opredelimo kot stičišče ljudi, ki želijo kupiti ali prodati oz. najeti ali 

oddati nepremičnino. Stvarnopravni zakonik definira nepremičnino kot prostorsko odmerjen 

del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami, medtem ko so vse druge stvari 

premičnine (SPZ, Ur. l. RS, št. 87/02, 91/13, 18. člen). V primerjavi z ostalimi trgi dobrin ima 

nepremičninski trg določene posebnosti, ki močno vplivajo na dogajanje na trgu. Na trgu 

hkrati deluje omejeno število akterjev, ki trgujejo z omejenim številom nepremičnin. Prav 

tako na trg vpliva država, kupci pa so navadno slabše informirani (SLONEP 2006a). 

Ponudba na nepremičninskem trgu se spreminja zelo počasi. Ne samo da gre za nepremične 

stvari, ki so vezane na lokalne trge, tudi odzivi na spremembe povpraševanja so dolgotrajne. 

Vstop prodajalcev in kupcev na trg je odvisen od različnih pogojev, v večini primerov pa ni 

hiter, kar pomeni, da lahko čakajo na ugodne pogoje, preden se odločijo za nakup ali prodajo 

(Maletič 2011, 10). 

Glavno gonilo nepremičninskega trga sta vsekakor ponudba in povpraševanje. Nanju vplivajo 

različni ekonomski, politični, biološki in socialni dejavniki. Najpomembnejši dejavniki, ki 

vplivajo na povpraševanje, so (SLONEP 2006a): 

− prebivalstvo – migracije, želje po nepremičninah, število itd., 

− ponudba posojil, obrestne mere in posojilna sposobnost prebivalstva, 

− dohodki in zaposlenost prebivalstva, 

− cene parcel, gradbenega materiala in dela, 

− cene nepremičnin. 

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na ponudbo, pa so (prav tam): 

− obdavčenje, 

− cene nepremičnin, 

− razpoložljivost nepremičnin, 

− donosnost in varnost vlaganja v druge oblike naložb. 

Na nepremičninski trg močno vpliva tudi država. Država mora skrbeti predvsem za osnovno 

strukturo trga, da ta lahko sploh deluje. Poleg tega mora delovati v skladu z zagotavljanjem 

ustrezne ponudbe, da ne pride do prevelikega povpraševanja. To pa lahko izvaja z usmerjenim 

dotokom lastnih nepremičnin na trg ali z omogočanjem sprememb nezazidljivih zemljišč v 

zazidljiva. Vendar mora biti njeno delovanje pri zagotavljanju nepremičnin usmerjeno in 

premišljeno, saj lahko v nasprotnem primeru na trgu doseže nezaželene učinke (prav tam). 
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2.1 Značilnosti nepremičninskega trga 

Nepremičninski trg se zaradi svoje raznovrstnosti razlikuje od ostalih trgov, zato bomo 

povzeli nekaj najpomembnejših značilnosti (Pirih 2004, 6–7): 

− Lokalizirana konkurenca: kupci in prodajalci nepremičnin so vezani na določeno 

področje zaradi določenih lastnosti nepremičnin, kot so heterogenosti, nepremičnosti in 

trajnosti. Prav zaradi tega je za nepremičninski trg značilno, da imajo velike razlike med 

posameznimi regijami in državami, tako v vrednosti kot tudi v številu transakcij. 

− Slojevito povpraševanje: trg nepremičnin je sestavljen iz različnih podtrgov z različnimi 

potrebami, ki se lahko spreminjajo različno in neodvisno eden od drugega (trg stanovanj, 

trg poslovnih in industrijskih nepremičnin itd.). Prodajalci in kupci nepremičnin 

nastopajo po posameznih segmentih, prav zaradi tega se razmerje med ponudbo in 

povpraševanjem od segmenta do segmenta lahko razlikuje. 

− Redkost transakcij: transakcije v nepremičninah se običajno opravljajo redko, zato ne 

moremo poznati značilnosti trga in delovanja.  

− Slaba informiranost: zaradi osebne narave pri transakcijah med kupcem in prodajalcem je 

pridobivanje informacij lahko dolgotrajen in zahteven proces. Prav zaradi te slabe 

informiranosti, nepoznavanje trga in nepreglednosti se tržni udeleženci poslužujejo 

nepremičninskih posrednikov.  

− Slabo usklajevanje ponudbe in povpraševanja: izenačevanje ponudbe in povpraševanja je 

zaradi trajnosti in nepremičnosti nepremičnin oteženo tako na lokalni kot na nacionalni 

ravni.  

− Omejeno število kupcev in prodajalcev: v kolikor pride do omejenega števila kupcev in 

prodajalcev na posameznem trgu, lahko to povzroči vzpostavitev bodisi trga kupcev ali 

trga prodajalcev. 

Nepremičninski trg se glede na druge kapitalske trge razlikuje predvsem v tem, da se večina 

naložb financira z dolgoročnim posojilom. Večina udeležencev na nepremičninskem trgu 

rešuje svojo bivanjsko vprašanje z nakupom nepremičnine, zato pa so naložbe dolgoročne. 

Posledično pa so trendi ciklov daljši, spremembe na trgu nepremičnin pa potrebujejo več časa, 

da se vgradijo (prav tam, 7). 

2.2 Osnovne funkcije nepremičninskega trga  

Osnovne funkcije, ki se opravljajo na nepremičninskem trgu, so, da si kupec najprej želi 

pridobiti kar se da največ informacij o nepremičnini, za katero se zanima (cena, vrednost) ter 

o dogajanju na trgu. Dobra informiranost je odločilnega pomena pri investitorjih, posrednikih, 

upravljavcih, posojilodajalcih in seveda vseh tistih, ki s svojimi dejavnostmi doprinesejo h 

kakovosti in ceni nepremičnine ter tako optimizirajo odločitev o nakupu. Poleg informiranja 

se na trgu nepremičnin opravljajo tudi menjave lastništva oz. uporabnika nepremičnine, kot so 
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prodajne in najemne transakcije, ter prilagajanje kakovosti in količine prostora spremembam 

socialnih in ekonomskih potreb (Cirman 1999, 8). 

2.3 Delovanje nepremičninskega trga 

Nepremičninski trg se na spremembe povpraševanja in ponudbe odziva zelo podobno kot 

ostali trgi. Kljub temu ima nekaj posebnosti, ki niso značilne za druge trge. Predvsem se 

kažejo odstopanja zaradi počasne proizvodnje nove ponudbe, heterogenosti nepremičnin, 

različnih davčnih olajšav in zelo močne vloge bančnih posojil. Nepremičnine, ki so si 

podobne glede na velikost in kakovost, dosegajo podobne cene. Spreminjajo pa se predvsem 

glede na ponudbo in povpraševanje, če pa je ponudba večja kot povpraševanje, pa cene 

padajo. Veliko vlogo imajo tudi spremembe stroškov posojil, kajti nižje kot so obrestne mere, 

bolj se povečuje povpraševanje in cene. Ena izmed glavnih posebnosti je omejena 

konkurenca, ki je lokalno pogojena. Kajti nepremičnine so vezane na lokalni trg, kjer je 

ponudba zelo omejena. To je tudi razlog, zaradi česa prihaja do velikih razlik med 

posameznimi trgi, ki se ločijo med mesta, regije in države. Na lokalno povpraševanje vplivajo 

tudi število prebivalstva v lokalnih centrih, zaposlenost in dohodki. Cena oz. razpoložljivost 

nepremičnin pa je odvisna tudi od cen razpoložljivosti zemljišč (Cirman 1999, 11–15). 

2.4 Opis krize in vrste kriz v podjetjih 

Kriza je dokaj pogosto uporabljena oznaka za negotove, težavne, nevarne in za prihodnost 

odločilne položaje, saj se nanaša na izredno široko področje naravnih, družbenih, ekonomskih 

in duševnih procesov (npr. politična kriza, gospodarska kriza, finančna kriza, naftna kriza, 

ekološka kriza, moralna kriza …). Kriza ima v vsakdanjem jeziku največkrat negativno 

konotacijo, saj jo povezujemo z najrazličnejšimi težavami, neprijetnostmi in grožnjami. 

Pojem krize je postal še posebej »popularen« v novejšem času nekje od druge polovice leta 

2008, ko je praktično cel svet zajela najprej finančna, potem pa še gospodarska kriza 

(Dubrovski 2011, 15). 

Dubrovski (2004, 43) opisuje povod za krizo, ki ni glavni »krivec« krize, temveč je nek 

manjši dogodek, ki sproži reakcije, katere spremenijo potek ostalih bolj pomembnih 

dogodkov. Dubrovski (2004, 18) opisuje krizo kot: »kratkotrajno neugodno, nezaželeno in 

kritično stanje v podjetju, nastalo tako zaradi zunanjih kakor tudi notranjih vzrokov in 

neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja.« 

V panogah pa gre za opis stanja krize v določeni industrijski ali storitveni panogi, katere 

podjetja se v povprečju znajdejo v resnih težavah. Za panožne krize je značilno to, da se ne 

pojavljajo istočasno in na enak način, temveč različno po vrstah panog, obdobjih, vzrokih in 

tipih kriz. Kljub temu da se nekateri sklicujejo na makroekonomske oz. panožne težave, to v 

končni fazi vendarle pomeni, da se lahko podjetja na krizo zelo različno odzovejo, eni 
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uspešno in drugi manj uspešno. Dejstvo pa je, da so nekatera podjetja iz sicer iste panoge in 

istega gospodarskega prostora lahko zelo uspešna tudi v času panožne krize (Dubrovski 2011, 

20–21). 

Razsežnost krize istočasno odseva na več področjih, zato je kriza večaspektni ali 

multidimenzijski pojav, ki zajema ekonomski vidik, socialni vidik, tradicionalni vidik, 

psihološki vidik in pravni vidik. Pri opredeljevanju krize se pojavljajo razhajanja že v tem, ali 

gre za dogodek, proces ali stanje. Zato definicija organizacijske krize ni enostavna, saj se te 

razlikujejo glede na njihov kontekst in vsebino ter zaznavo problemov. Z vidika 

managementa podjetja oz. nosilcev strateških poslovnih odločitev prinaša kriza izredne 

razmere, ki zaradi kritičnosti trenutka zahtevajo hitro sprejemanje poslovnih odločitev, te pa 

morajo biti po možnosti čim bolj pravilne. Izredne razmere predstavljajo položaj, v katerem ni 

mogoče uporabiti že preizkušenih, rutinskih odločitev, saj se z novimi razmerami podjetje 

(vsaj na tak način) prvič srečuje. Časovni in odločevalski pritisk je v kontrastu z vzroki in 

potekom nastajanja krize, kar je običajno dolgoročnejši proces. Kljub temu da gre pri krizi za 

neugodno stanje, ki mu lahko sledi propad podjetja, pa takšne razmere vendarle lahko 

privedejo tudi do pozitivnih učinkov, še posebej, če je bila kriza razrešena (Dubrovski 2011, 

22, 27, 31, 33). 

Krize pa je mogoče razvrstiti tudi po več merilih oz. z več vidikov (prav tam, 37): 

− z vidika oblike krivulje poteka, 

− z vidika hitrosti nastopa, 

− z vidika razvoja, 

− z vidika verjetnosti in bližine v času (stopnja intenzivnosti), 

− z vidika ogroženosti ciljev, 

− z vidika vzrokov nastanka. 

Med posameznimi vrstami kriz ni mogoče postavljati ostrih ločnic, saj se njihove značilnosti 

ponekod prekrivajo ali prepletajo. Identifikacija vrste krize je pomembna predvsem zaradi 

pristopa, ki se bo uporabil za njeno odpravo ali zmanjšanje njenih negativnih učinkov. Ker 

kriza v enem podjetju ni enaka krizi v drugem, edinstvenost posameznega primera zahteva 

prilagojene programe oz. projekte preprečevanja in odpravljanja kriznih stanj (prav tam, 37). 
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3 NEPREMIČNINSKI TRG SLOVENIJE 

V tem poglavju predstavljamo zgodovino nepremičninskega trga v Sloveniji, kdaj in kako se 

je začel razvijati in kako je to vplivalo na slovenski trg. Pogledali bomo značilnosti, 

posebnosti slovenskega nepremičninskega trga in kako se razlikuje glede na druge 

nepremičninske trge. Preverili bomo trenutno, aktualno stanje, ki smo mu priča v današnjem 

času, ter podrobno analizirali slovenski nepremičninski trg po vrstah nepremičnin. 

3.1 Zgodovina 

V Sloveniji se je nepremičninski trg začel pospešeno razvijati leta 1990, ko se je začela pot do 

osamosvojitve od Jugoslavije. Z nastankom nove države je začel nastajati nepremičninski trg 

v Sloveniji. V začetku so bile vse nepremičnine družbene. Z Jazbinškovim zakonom so vse 

družbene nepremičnine pretvorili v zasebne, kar je pomenilo, da je trg povsem razpadel. Trg 

pa se je razvijal v dve smeri: na eni so bila neprofitna najemna stanovanja, ki jih je povsem 

obvladala država, na drugi smeri pa tržna najemna stanovanja. Jazbinškov zakon pa je pustil 

tudi nekaj posledic na slovenskem nepremičninskem trgu. Pozitivna posledica je bila, da so 

ljudje lahko dobili lastne nepremičnine zelo ugodno. Nizke cene pa naj bi nekako 

opravičevalo dejstvo, da so bila stanovanja zgrajena z družbenimi prispevki. Medtem ko je po 

drugi strani ta zakon imel tudi negativne posledice. Ljudje so prišli do lastnine, nihče pa jih ni 

poučil, kako se ravna z nepremičnino. Stanovanja so odkupili tudi ljudje, ki niso imeli dovolj 

sredstev za vzdrževanje, kar je vodilo do propadanja celotnih zgradb. Ena izmed glavnih 

napak v zakonu je bila, da ni enakovredno obravnaval vseh najemnikov družbenih stanovanj 

(SLONEP 2006b). 

Država v prvi polovici 90-tih let preteklega stoletja ni imela izoblikovane ustrezne 

zakonodaje, na trgu pa so se začele pojavljati nepravilnosti, zaradi katerih so bili oškodovani 

državljani, kupci nepremičnin. Nepravilnosti so se najprej začele dogajati pri delovanju 

nepremičninskih agencij, kjer je prihajalo do goljufanja kupcev. Vendar pa te nepravilnosti 

niso bile tako odmevne, ker so bili prizadeti posamezni kupci. Veliko bolj odmevne so bile 

nepravilnosti pri nakupu oz. prodaji novogradenj, saj je bilo prizadetih več ljudi. 

Nepravilnosti so se dogajale tudi zaradi pomanjkljive in neurejene zakonodaje. Zaradi velike 

medijskega pritiska je država v začetku 21. stoletja sprejela ustrezno zakonodajo, s katero je 

zaščitila kupce pred zlorabami pri nakupu novogradnje, zakonsko pa je tudi uredila, da 

morajo imeti nepremičninski agenti ustrezno izobrazbo in licenco za nepremičninskega agenta 

(prav tam).  

V drugi polovici 90-tih let preteklega stoletja pa so se že začele kazati razlike med 

posameznimi lokalnimi nepremičninskimi trgi. Največji pritisk je bil v Ljubljani in cene so 

začele rasti. Poleg tega pa se je država začela pripravljati na vstop v EU. Ena izmed zahtev je 

bila, da mora država spodbuditi dolgoročno varčevanje svojega prebivalstva, zato je država 
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tudi oblikovala nacionalno stanovanjsko shemo. Zmanjševati se je začelo tudi število 

novozgrajenih stanovanj, zato so se posledično začele dvigovati cene nepremičnin (prav tam).  

Po vstopu v EU leta 2004 so na nepremičninskem trgu začeli aktivno sodelovati tudi tujci. 

Najprej je bilo veliko špekulacij, koliko nepremičnin bodo tujci pokupili in kakšen bo njihov 

vpliv na trg, vendar pa se je izkazalo, da so vplivali le na omejeni del segmentnega trga, in 

sicer na področje starih in propadajočih stavb in kmetij, ki jih preuredijo v svoja bivališča. 

Tujci, ki pa so kupovali nepremičnine, po katerih tudi Slovenci najbolj povprašujejo, pa so 

ugotovili, da so cene večinoma previsoke (prav tam). 

3.2 Značilnosti slovenskega nepremičninskega trga 

Nepremičnine so zelo pomembne dobrine in prav zaradi tega noče država prepustiti 

nepremičnine zgolj zakonitostim ponudbe in povpraševanja na trgu, ampak ga želi usmerjati s 

predpisi in davki, prav tako pa ne smemo zanemariti tudi vpliva lokalne skupnosti (Ropret 

2007, 9). 

Na slovenskem nepremičninskem trgu se razmere razlikujejo od razmer v drugih državah, 

predvsem v razvitejših trgih. Trg pa najbolj zaznamujejo naslednje značilnosti (SLONEP 

2006b):  

− velik delež lastniških stanovanj, 

− neurejen najemi trg, 

− preseljevanje ljudi s podeželja v mesta in posledično praznjenje podeželja, 

− razporejenost nepremičnin, 

− odsotnost pravega hipotekarnega kredita. 

V slovenskem nepremičninskem trgu je posebnost, ki velja predvsem za Ljubljano, njeno 

okolico in Obalo, ta, da so se v letih 2005 in 2006 začeli pojavljati kupci, ki so kupovali 

stanovanja in v njih videli naložbo. Ta stanovanja so večinoma ostala prazna vse do začetka 

leta 2008, ko so jih začeli ponujati na najemnem trgu. V Ljubljani se je močno povečala 

ponudba najemnih stanovanj v obdobju od marca 2008 do marca 2009, zrasle pa so tudi 

najemnine. Vendar pa so se od leta 2009 najemnine začele zniževati z veliko stopnjo, medtem 

ko so cene stanovanj in hiš rasle nekje do sredine 2008, nato pa začele padati (Maletič 2011, 

15). 

Nepremičninski trg v Sloveniji se še vedno razvija. Vendar pa so trenutne razmere precej 

nepredvidljive, kljub temu da so v nekaterih krajih že dosegle nepremičnine skoraj minimalne 

cene. Analitiki pa predvidevajo, da se razmere že počasi normalizirajo. 
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3.3 Aktualno stanje na nepremičninskem trgu 

Nepremičninski trg v Sloveniji zaznamuje padanje gospodarske rasti, varčevalni ukrepi vlade, 

stopnjevanje kreditnega krča bank, padanje domače potrošnje, nadaljevanje krize v 

gradbeništvu in propad še zadnjih velikih gradbincev. 

V letu 2013 se je na nepremičninskem trgu še naprej nadaljeval trend zniževanja cen tako 

stanovanj kot tudi hiš. V prvi polovici leta se je trend upadanja prometa s stanovanji 

nadaljeval, medtem ko se je promet s hišami kot kaže obrnil na bolje glede na prejšnje leto. V 

drugi polovici leta pa se je izboljšal tudi promet s stanovanji, predvsem zaradi malo večje 

bančne kredibilnosti. Še naprej se je zmanjševalo tudi število izdanih gradbenih dovoljenj za 

večje nepremičninske projekte. To pa je pripeljalo do tega, da je obseg načrtovanih gradbenih 

stanovanj in poslovnih objektov rekordno nizek. Glede na situacijo na nepremičninskem trgu 

je to tudi razumljivo, saj so takšne investicije v sedanjih tržnih razmerah izredno tveganje. Ne 

glede na to, da so se cene novogradenj občutno zmanjšale, se kljub temu izredno težko 

prodajo, medtem ko se število gradbenih dovoljenj za enodružinske hiše postopoma povečuje. 

Kot kaže se ljudje v teh kriznih časih pri reševanju stanovanjskega problema vse bolj zatekajo 

k individualnemu investiranju oz. samogradnji. Postopoma so se začela prodajati tudi 

stanovanja iz nasedlih projektov iz preteklih let, ki se pa tudi vse pogosteje ponujajo v najem. 

Prav vse nižje cene teh stanovanj pa ustvarja dodaten pritisk na cene rabljenih stanovanj 

(GURS 2013). 

Glede na rekordno nizke cene lahko pričakujemo postopno zaustavitev trenda padanja cen 

stanovanjskih nepremičnin vsaj tam, kjer so njihove cene najnižje. Med večjimi mesti to velja 

predvsem za Maribor in Celje, medtem ko je v območjih z najvišjimi ravnmi cen še veliko 

prostora za nadaljnjo padanje. To pa velja predvsem za Ljubljano in Slovensko obalo. Malo 

verjetno je, da bi povprečna cena rabljenega stanovanja v urbanih središčih lahko padla pod 

mejo tisoč evrov na kvadratni meter. To pa seveda ne pomeni, da se ne bodo stanovanja iz 

posameznih nasedlih projektov ponujala tudi po nižjih cenah (prav tam). 

3.4 Analiza slovenskega nepremičninskega trga po vrstah nepremičnin 

Analiza trga nepremičnin je raziskovanje zahtev in potreb po nepremičninah, proizvodov, ki 

tekmujejo pri zadovoljevanju teh zahtev in potreb (Maletič 2011, 15).  

Pod analizo nepremičninskega trga, ki si ga bomo v nadaljevanju podrobneje pogledali, 

spadajo: stanovanja, hiše, zemljišča za gradnjo, poslovni prostori, kmetijska zemljišča in 

gozdna zemljišča. 
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3.4.1 Stanovanja 

Leta 2013 je bilo v Sloveniji zaznati malo opaznejši padec prometa s stanovanjskimi 

nepremičninami. Trend upada prometa s stanovanji se nadaljuje že vse od oživitve trga v prvi 

polovici leta 2010 kljub rahlemu porastu v prvem polletju preteklega leta. Evidentirani obseg 

prometa s stanovanji je bil v prvi polovici leta 2013 skoraj za polovico manjši kot leta 2007, 

ko je bilo evidentirano rekordno število prodaj. V kolikor primerjamo s prvim polletjem 2010, 

je bilo število evidentiranih prodaj stanovanj manjše za več kot petino, kljub temu pa je bilo 

večje za skoraj polovico kot v prvi polovici 2009, ko je kriza slovenskega nepremičninskega 

trga prvič dosegla dno (GURS 2013).  

Cene rabljenih stanovanj v vseh večjih mestih po Sloveniji oz. na območjih z večjim fondom 

stanovanj v večstanovanjskih stavbah, z izjemo Celja, so bile v prvi polovici leta 2013 na 

najnižji ravni od začetka spremljanja. Cene v prvi polovici leta 2013 v primerjavi s polletjem 

prej povsod kažejo na trend padanja, z izjemo v Celju, kjer pa je povprečna cena nekoliko 

zrasla (prav tam). 

Kot lahko vidimo v prilogi 1, je zaradi vedno prisotnega povpraševanja po stanovanjih za 

počitniške namene povprečna cena rabljenega stanovanja še vedno najvišja na Obali (Obala 

brez Kopra 2.260 EUR/m2 in Koper 2.070 EUR/m2). Cene so se tam najbolj znižale, saj je 

bila povprečna cena v prvem polletju v primerjavi z drugim polletjem 2008 na območju Obale 

brez Kopra nižja že za 30 odstotkov, v Kopru pa za okoli 20 odstotkov. V tem rangu najvišjih 

cen pa je seveda tudi Ljubljana, kjer je povprečna cena rabljenega stanovanja v prvem polletju 

2013 znašala 2.180 EUR/m2. Sledi analitično območje »Okolica Ljubljane« (1.830 EUR/m2), 

ki vključuje tudi: Domžale, Kamnik, Grosuplje, Vrhnika, Medvode. Rabljena stanovanja v 

okolici Ljubljane so bila v prvi polovici leta 2013 v povprečju za dobrih 15 odstotkov cenejša 

kot v Ljubljani. Če primerjamo z najvišjimi cenami pred krizo, so bila v Ljubljani v povprečju 

cenejša za skoraj 20 odstotkov, v okolici Ljubljane pa za približno 12 odstotkov. Raven in 

gibanje cen rabljenih cen stanovanj v Kranju sta že tradicionalno najbližje slovenskemu 

povprečju. Pod slovenskim povprečjem pa so bile med obravnavanimi območji le cene 

rabljenih stanovanj v Celju (1.210 EUR/m2) in Mariboru (1.100 EUR/m2). V Celju je bila 

povprečna cena v primerjavi z drugim polletjem 2008 nižja za skoraj 15 odstotkov, v 

Mariboru pa skoraj 20 odstotkov (prav tam). 

V Prilogi 2 lahko vidimo, da je na ravni države povprečna cena rabljenega stanovanja na 

kvadratni meter uporabne površine, po relativnem mirovanju od oživitve trga, padla že četrto 

leto zapored. Letos je po prvem polletju znašala 1.530 EUR/m2, kar je najmanj od začetka leta 

2007, odkar v Sloveniji sistematično spremljamo povprečne cene nepremičnin. V kolikor 

primerjamo cene stanovanj s prvim polletjem leta 2008, ko je bila povprečna cena stanovanj 

najvišja in je znašala 1.849 EUR/m2, je padla za 17 odstotkov, od tega samo v prvi polovici 

leta 2013 za 4 odstotke (prav tam). 
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3.4.2 Hiše 

Veliko je ljudi, ki si želi svojo hišo, vendar pa je za veliko večino to skoraj nemogoče, še 

posebej za mlajšo generacijo, ki se počasi pomika proti samostojnosti in razmišlja o družini. 

Cene hiš so za večino previsoke, predvsem pa v nobenem razmerju z dohodki našega 

prebivalstva. Povsem so tudi neprimerljive s številkami v sorodnih krajih, kot pri naših 

sosedih Italijanih in Avstrijcih. Prav zardi tega si pri nas največkrat gradimo hiše v lastni 

režiji, ker nam tak način bolj dopuščajo finance.  

Tudi promet z hišami je v letu 2013 upadel, kljub temu da je bilo po oživitvi trga značilno 

celo rahlo naraščanje števila evidentiranih prodaj. Povprečna cena hiše z zemljiščem na 

kvadratni meter hiše se je na ravni države že pred letom in pol ustalila na približno 

800 EUR/m2. V prvem polletju letu 2013 je bila povprečna cena hiše prav tako kot za 

stanovanja najnižja od začetka spremljanja cen. Če primerjamo z drugim polletjem 2008, ko 

so bile cene hiš v Sloveniji najvišje in je povprečna cena znašala nad tisoč evrov na kvadratni 

meter, so bile v prvi polovici leta 2013 cene hiš z zemljiščem v povprečju skoraj za četrtino 

nižje (GURS 2013). 

Preglednica 1: Povprečne polletne cene in struktura prodanih hiš z zemljiščem 2010–
2013 

Kazalnik 2010_I 2010_II 2011_I 2011_II 2012_I 2012_II 2013_I 

Analitično območje: Slovenija 

Velikost vzorca  986 978 937 1122 1086 1076 773 

Povprečna cena 
(EUR/m2) 

890 870 880 830 820 820 790 

Povprečna 
pogodbena cena 
(EUR) 

124.000 123.000 123.000 117.000 119.000 119.000 120.000 

Površina hiše (m2) 140 142 140 142 145 145 151 

Površina zemljišča 
(m2) 

920 930 1080 1110 1130 1080 990 

Analitično območje: Ljubljana 

Velikost vzorca  69 84 71 98 83 102 64 

Povprečna cena 
(EUR/m2) 

1.630 1.5000 1.740 1.690 1.510 1.420 1.540 

Povprečna 
pogodbena cena 
(EUR) 

294.000 261.000 278.000 275.000 260.000 249.000 251.000 

Površina hiše (m2) 180 174 160 163 172 175 163 

Površina zemljišča 
(m2) 

420 450 380 450 450 500 470 

Se nadaljuje 
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Preglednica 1 – nadaljevanje 

Kazalnik 2010_I 2010_II 2011_I 2011_II 2012_I 2012_II 2013_I 

Analitično območje: okolica Ljubljane 

Velikost vzorca  88 64 75 81 96 93 80 

Povprečna cena 
(EUR/m2) 

1.290 1.230 1.210 1.120 1.140 970 1.010 

Povprečna 
pogodbena cena 
(EUR) 

222.000 211.000 216.000 188.000 186.000 154.000 185.000 

Površina hiše (m2) 172 172 179 168 163 159 184 

Površina zemljišča 
(m2) 

 590 610 650 670 710 670 810 

Vir: GURS 2013. 

V Ljubljani so cene hiš najvišje v državi, če seveda ne upoštevamo počitniških hiš na Obali in 

v letoviških krajih. Povprečna cena hiše v Ljubljani je v prvem polletju leta 2013 v primerjavi 

z drugim polletjem preteklega leta zrasla na račun zmanjšanja površine pripadajočega 

zemljišča in površine prodanih hiš (GURS 2013). 

 

Slika 1: Povprečne polletne cene hiš z zemljiščem (EUR/m2) 

Vir: GURS 2013. 

Povprečna cena hiše v oklici Ljubljane (1.010 EUR/m2) je bila za več kot tretjino nižja kot v 

Ljubljani (1.540 EUR/m2). V skladnosti z značilnostmi fonda so se v okolici Ljubljane v 

povprečju prodajale nekoliko večje hiše, z večjim pripadajočim zemljiščem in predvsem 

novejše hiše kot v Ljubljani (GURS 2013). 

Kljub občasnim nihanjem kažejo povprečne cene hiš v Ljubljani in okoliških naselij vse od 

oživitve nepremičninskega trga leta 2010 razmeroma zanesljiv trend padanja. Podobno pa 

velja tudi za vsa ostala večja urbana središča v Sloveniji (prav tam). 
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3.4.3 Zemljišče za gradnjo 

Ljudje si vse težje privoščijo nepremičnino v teh kriznih časih, ker je velik kreditni krč. 

Vendar pa je marsikdo našel rešitev v tem, da si poišče zemljišče za gradnjo in si sam postavi 

hišo. Cene zemljišč za gradnjo namreč še naprej padajo, kar je seveda logična posledica 

nadaljevanja krize v gradbeništvu. 

Za cene zemljišč za gradnjo hiš in enostanovanjskih stavb so značilne izredne velike razlike 

med posameznimi cenovnimi območji. Naše glavno mesto Ljubljana vedno močno izstopa, 

kajti tam je vedno presežno povpraševanje in leta 2012 je bila povprečna cena še vedno 

visoko 200 EUR/m2. Prav tako pa se v Ljubljani prodajajo zaradi pomanjkanja velikih 

nepremičninskih projektov tudi najmanjša zemljišča. Daleč najcenejša pa so bila kot običajno 

zazidljiva zemljišča v Prekmurju, kjer so se leta 2012 v povprečju prodajala za 18 EUR/m2 

(GURS 2012). 

V prvem polletju leta 2013 je GURS evidentiral 2486 kupoprodaj zemljišč za gradnjo stavb. 

V preglednici spodaj lahko vidimo, da je bilo leta 2012 več prodanih zemljišč kot leto prej, 

vendar pa se je v prvem polletju leta 2013 št. prodanih zemljišč občutno zmanjšalo. 

Povprečna pogodbena cena prodanega zemljišča je v prvem polletju leta 2013 znašala 

približno 50 EUR/m2, kar je glede na leto 2011 za nekje 7.5 EUR/m2 manj, vendar pa za 

5 EUR/m2 več kot leta 2012. Splošni trend padanja cen, ki se je vzpostavil po krizi 

nepremičninskega trga in nastopu krize v gradbeništvu, se je v preteklem letu samo še 

stopnjeval. 

Preglednica 2: Zemljišča za gradnjo stavb, Slovenija, I. polletje 2011–I. polletje 2013 

Kazalnik 2011_II 2011_II 2012_I 2012_II 2013_I 

Št. evidentiranih prodaj 2750 2764 3331 3055 2486 

Velikost vzorca (število) 613 690 657 556 438 

Povprečna cena (EUR/m2) 60 55 45 45 50 

Povprečna cena zemljišča (m2) 1000 900 900 950 900 

Vir: GURS 2013. 

Upoštevani so prečiščeni podatki o evidentiranih tržnih prodajah zemljišča za gradnjo 

stanovanjskih stavb, ne glede na upravno-pravni status zemljišča. Povprečne cene (EUR/m2) 

so zaokrožene na 5 EUR. Povprečna površine zemljišč (m2) so zaokrožene na 50 kvadratnih 

metrov. 

3.4.4 Poslovni prostori 

Gospodarska kriza je na nepremičninski trg poslovnih prostorov zelo močno vplivala. Po 

statističnih podatkih se je število prodaj občutno zmanjšalo, prav tako pa še vsakodnevno 

poslušamo zgodbe o novih stečajih. Najemnine so glede na vrhunec leta 2008 upadle in se 
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stabilizirale. Trg poslovnih nepremičnin je že od nekdaj bolj obsežen na strani ponudbe kot na 

strani povpraševanja. Vendar pa boljša kot je lokacija, hitreje se najde najemnik. Za dobre 

lokacije se najemnine začnejo nekje pri 11 EUR/m2. Na najemnine zelo močno vpliva 

gospodarsko stanje oz. slab položaj srednjega podjetništva. Glede na to, da najemniki v 

zdajšnjih časih vendarle malo zmanjšujejo najemnine, pa se takšno dejanje zelo pozna na 

cenah nepremičnin (Elikan 2011).  

Julija leta 2012 so v Sloveniji evidentirali več kot 43 tisoč enot pisarniških prostorov in blizu 

37 tisoč enot poslovnih prostorov, ki zajemajo lokale za opravljanje trgovske, gostinske ali 

druge storitvene dejavnosti (GURS 2012). 

V preglednici spodaj lahko opazimo, da je v prvem polletju leta 2013 število evidentiranih 

prodaj za pisarne dosti manjše kot v prejšnjih polletjih. Povprečna cena se v tem obdobju 

giblje dokaj izenačeno, z izjemo prvega polletja 2011, kjer je bila cena zelo visoka in z izjemo 

drugega polletja 2011, kjer je bila cena zelo nizka. Vendar pa, ko izračunamo povprečje, 

vidimo, da je povprečna cena za leto 2011 praktično identična kot v prvem polletju 2013, kar 

je tudi povprečna cena obdobja v tabeli. 

Preglednica 3: Pisarne, Slovenija, I. polletje 2011–I. polletje 2013 

Kazalnik 2011_II 2011_II 2012_I 2012_II 2013_I 

Št. evidentiranih prodaj 192 167 178 189 143 

Velikost vzorca (število) 117 125 124 129 95 

Povprečna cena (EUR/m2) 1.450 950 1.200 1.150 1.200 

Leto zgraditve (mediana) 1979 1980 1980 1979 1979 

Povprečna uporabna površina (m2) 113 139 86 111 78 

Vir: GURS 2013. 

Upoštevani so prečiščeni podatki o evidentiranih tržnih prodajah pisarniških prostorov v 

poslovnih in poslovno-stanovanjskih zgradbah. Povprečne cene (EUR/m2) so izračunane na 

kvadratni meter uporabne površine pisarniških poslovnih prostorov in so zaokrožene na 50 

evrov. 

Podobno kot pri preglednici 3, lahko tudi pri spodnji preglednici (preglednica 4) vidimo, da se 

je število evidentiranih prodaj zmanjšalo glede na prejšnja polletja v preglednici. Vendar pa je 

za razliko od preglednice 3, kjer so se povprečne cene gibale zelo izenačeno, pa pri 

preglednici 4 lahko opazimo, da so si tudi tukaj povprečne cene zelo podobne, z izjemo 

prvega polletja 2013, kjer je povprečna cena občutno višja (1.400 EUR/m2).  
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Preglednica 4: Lokali, Slovenija, I. polletje 2011–I. polletje 2013 

Kazalnik 2011_II 2011_II 2012_I 2012_II 2013_I 

Št. evidentiranih prodaj 202 187 205 225 174 

Velikost vzorca (število) 125 131 142 151 105 

Povprečna cena (EUR/m2) 1.250 1.250 1.100 1.100 1.400 

Leto zgraditve (mediana) 1985 1980 1980 1980 1989 

Povprečna uporabna površina (m2) 98 120 91 129 106 

Vir: GURS 2013. 

Upoštevani so prečiščeni podatki o evidentiranih tržnih prodajah prostorov za opravljanje 

gostinske, trgovske in druge storitvene dejavnosti v poslovnih in poslovno-stanovanjskih 

zgradbah. Povprečne cene (EUR/m2) so izračunane na kvadratni meter uporabne površine 

poslovnih prostorov in so zaokrožene na 50 evrov. 

3.4.5 Kmetijska zemljišča 

Kmetijska zemljišča so zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo. Med kmetijska 

zemljišča spadajo vsa zemljišča v zaraščanju, ki niso določena za gozd na podlagi Zakona o 

gozdovih (LGB 2010). 

Obseg kmetijskih zemljišč se zaradi intenzivne pozidave in naraščanja kmetijskih zemljišč 

vztrajno zmanjšuje. Zato so z vidika zagotavljanja zadostne preskrbe s hrano in s tem 

zadovoljevanja ene od osnovnih potreb človeštva ključni cilji ministrstva, pristojnega za 

kmetijstvo, zagotoviti obdelanost kmetijskih zemljišč ter ustrezno varstvo kmetijskih zemljišč 

pred trajnim spreminjanjem. Od leta 1991 do leta 2011 so se kmetijska zemljišča v uporabi 

zmanjšala za 103.080 ha, površina njiv in vrtov pa za 26.373 ha (Kranjec 2012). 

V preglednici spodaj lahko zasledimo pri evidenčni prodaji kmetijskega zemljišča postopno 

padanje od prvega polletja 2012. Vendar pa se povprečna cena od prvega polletja 2011 

postopno zvišuje, medtem ko je povprečna površina zemljišča dokaj večja kot še pred nekaj 

časa. 

Preglednica 5: Kmetijska zemljišča, Slovenija, I. polletje 2011–I. polletje 2013 

Kazalnik 2011_II 2011_II 2012_I 2012_II 2013_I 

Št. evidentiranih prodaj 2658 3053 4110 3444 2903 

Velikost vzorca (število) 1171 1500 1928 1497 1404 

Povprečna cena (EUR/m2) 1,20 1,20 1,30 1,30 1,40 

Povprečna površina zemljišča (m2) 5400 5300 5000 5200 5900 

Vir: GURS 2013. 
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Upoštevani so prečiščeni podatki o evidentiranih tržnih prodajah kmetijskih zemljišč. 

Povprečne cene (m2) so zaokrožene na 10 centov, povprečne površine zemljišč (m2) pa na 100 

kvadratnih metrov. 

3.4.6 Gozdna zemljišča 

Gozdna zemljišča so zemljišča, ki jih prekriva gozd. Zakonsko gozdna zemljišča obravnavata 

Zakon o gozdovih in Zakon o kmetijskih zemljiščih. Za gozdna zemljišča veljajo določene 

omejitve pri razpolaganju z njimi (SLONEP 2014). 

V Sloveniji kvadratni meter gozda stane nekje od 0,3 EUR do 1 EUR. Po podatkih Geodetske 

uprave RS je bila povprečna cena za kvadratni meter gozdnega zemljišča v drugem četrtletju 

2012 0,67 EUR, kar je nekoliko več kot leta 2011 (0,65 EUR) in v prvem četrtletju leta 2013 

(0,63 EUR). Pri gozdu velja nasprotno kot velja pri hišah, kajti pri gozdu je višja starost bolj 

zaželena. Statistika pa kaže, da so bile na Primorskem najvišje cene gozdnih zemljišč v 

Sloveniji, medtem ko so bile najnižje v Prekmurju. Nizke cene so bile odraz že tako nizkih 

cen na tem območju. V času krize se v Sloveniji prodaja vse manj velikih gozdnih 

kompleksov in vse več posameznih parcel, kajti lastniki se vse več odločajo za prodajo 

zemljišč, ki jih ne uporabljajo. Največja zemljišča so se leta 2012 prodajala na Gorenjskem, 

najmanjša pa na Dolenskem, če seveda izvzamemo Prekmurje (Mihajlović 2013). 

V spodnji preglednici lahko tudi vidimo v številkah, da povpraševanje po gozdnih zemljiščih 

pada, z izjemo leta 2012, ko je bilo število evidentiranih prodaj kar visoko glede na povprečje 

prodaj v krizi. V prvem polletju 2013 pa je število evidentiranih prodaj kar močno padlo in je 

bilo najnižje v zadnjem času. Lahko pa tudi opazimo, kako povprečna površina prodanega 

zemljišča postopoma pada in je v prvi polovici leta 2013 znašala 13.500 m2. 

Preglednica 6: Gozdna zemljišča, Slovenija, I, polletje 2011–I. polletje 2013 

Kazalnik 2011_II 2011_II 2012_I 2012_II 2013_I 

Št. evidentiranih prodaj 848 902 1156 1014 735 

Velikost vzorca (število) 508 590 755 635 442 

Povprečna cena (EUR/m2) 0,45 0,55 0,55 0,50 0,55 

Povprečna površina zemljišča (m2) 20000 22400 16100 18400 13500 

Vir: GURS 2013. 

Upoštevani so prečiščeni podatki o evidentiranih tržnih prodajah zemljišč. Povprečne cene 

(m2) so zaokrožene na 5 centov, povprečne površine zemljišč (m2) pa na 100 kvadratnih 

metrov. 
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3.5 Vpliv zunanjih dejavnikov na nepremičninski trg v Sloveniji 

Na nepremičninski trg vplivajo določeni dejavniki, ki vsak po svoje oblikuje cene na trgu, 

povpraševanje in ponudbo. Izmed vseh dejavnikov na trgu je gotovo vredno omeniti 

dejavnike, ki so trenutno aktualni in ki v zadnjem času izstopajo na nepremičninskem trgu v 

Sloveniji.  

Eden izmed njih je vsekakor Zakon o davku na nepremičnine, ki je v času pisanja te naloge 

dvigoval veliko prahu. Čeprav zakon ni bil sprejet, se klub temu vidi, da je pustil nekakšne 

posledice, saj je ponudba na nepremičninskem trgu veliko večja, kot je povpraševanje po 

nepremičninah. Ljudje so se namreč želeli čim hitreje znebiti stanovanja ali hiše, ki ga niso 

uporabljali, ali pa so dajali nepremičnino v najem, vendar pa so se zaradi morebitnih vse 

večjih davkov začeli odločati za prodajo. Nič drugače ni bilo niti z obrtniki in malimi 

podjetniki, katerim bi zvišali davek na poslovne in industrijske objekte. To pa bi posledično 

vodilo do odpuščanj ter še večjo nestabilnost poslovnega okolja in posledično še manj 

potencialnih kupcev nepremičnin. Kljub temu da do sprejetja tega davka ni prišlo, pa se lahko 

vidi, kakšen vpliv imajo davki na nepremičninski trg, kajti lahko rečemo, da jih je vse več in 

so vsako leto višji.  

Še eden izmed trenutno najbolj aktualnih dejavnikov v teh kriznih časih so vsekakor bančni 

krediti. Vse težje je namreč dobiti kredit od banke, kar pa spet negativno vpliva na 

nepremičninski trg, saj si ljudje ne morejo privoščiti stanovanja, niso pa tudi kreditno 

sposobni. Hojnik (2011) ugotavlja, da banke v zadnjem času kreditirajo samo stranke z 

najboljšo boniteto. Pokazalo se je namreč, da kreditiranje strank, ki imajo dvomljive projekte 

ali prihodke, ni modro, saj gospodarske razmere negativno vplivajo na poslovne cilje podjetij 

prav tako pa tudi posameznika. Ne samo da omejujejo nova financiranja, ampak tudi 

poostreno upravljajo in kontrolirajo že dane kredite in njihovo zavarovanje, ki se je močno 

znižalo. 

Prav tako lahko omenimo, da so tudi obrestne mere dejavnik, ki lahko v precejšnji meri vpliva 

na nakup nepremičnine, kajti velja dejstvo, da je ob nizkih obrestnih merah povpraševanje po 

nepremičninah v porastu. Vendar pa je trenutno stanje na trgu vse prej kot rožnato in je 

obrestna mera za tiste, ki so kreditno sposobni, vse višja.  

Omenimo pa tudi, da lahko gospodarska rast in razvoj države ugodno vpliva na razvoj 

nepremičninskega trga. Kot smo že velikokrat omenili, tudi ta dejavnik ne kaže najbolj v prid 

nepremičninskemu trgu.  
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4 ANALIZA KRIZE NA NEPREMIČNINSKEM TRGU V SLOVENIJI 

Kriza oz. recesija je v finančnem slovarju (Finančni slovar 2011) opredeljena kot 

»zmanjševanje gospodarske aktivnosti znotraj ekonomije, ki po navadi traja nekaj mesecev. 

Indikator oz. pokazatelj recesije je negativna gospodarska rast, merjena z zmanjševanjem 

celotnega bruto domačega proizvoda v državi (BDP) dve četrtletji zapored. Torej, če je rast 

BDP-ja v četrtletju v primerjavi s prejšnjim negativna dvakrat zapored, potem je ekonomija v 

recesiji. Učinki recesije se lahko opazijo v proizvodnji, stopnji nezaposlenosti, višini realnih 

prihodkov ter zmanjšani trgovski aktivnosti (prodaja na veliko in drobno)«. 

Za današnjo krizo lahko brez obotavljanja rečemo, da je najhujša po veliki depresiji leta 1929. 

Kriza se je razširila v gospodarstvo iz finančnih trgov, kjer se je vse skupaj tudi začelo z 

razraščanjem hipotekarnih posojil. 

Vse to se je dogajalo, ko so ameriške banke dajale posojila skoraj vsakemu prosilcu na osnovi 

hipoteke in zastavljene nepremičnine, njihove tržne vrednosti pa so vsako leto naraščale. To 

se je dogajalo med letoma 2001 in 2006, konec tega leta pa so cene nepremičnin dosegle 

vrhunec. To pa je tudi razlog, da se je nepremičninski balon začel napihovati (Štiblar 2008, 

45). 

Vse to so zakuhali ameriški državni organi, ki so hoteli čim večjemu številu ljudem omogočiti 

lastništvo nad nepremičninami. Vse skupaj pa se je zgodilo leta 1977, ko so sprejeli zakon, ki 

naj bi preprečil vsakršno diskriminacijo bančnih uslužbencev do prosilcev za kredit. Kajti na 

ravnanje bank se je lahko pritožil vsak in če so organi odkrili, da je do diskriminacije prišlo, 

so bile kazni zelo stroge. To se pravzaprav niti ne sliši tako slabo, še posebej ko se zavemo, 

da so bile rasne diskriminacije v Ameriki veliko bolj očitne kot drugod. To je za banke 

pomenilo, da so morali dajati kredite tudi klientom s slabšimi dohodki, kar pa je za banke 

pomenilo predvsem veliko tveganje, da posojilo ne bo vrnjeno. Tako se je vsako leto vršil 

večji pritisk na banke, medtem ko so se zahtevni kriteriji za odobritev kredita nižali. 

Povpraševanje po nepremičninah se je povečalo, trg pa se je na to odzval s povišanjem cen 

(Ramić 2010). 

Vsi ti dejavniki so pripomogli k vse večjemu povpraševanju po nepremičninah do kritične 

točke. Pok balona pa je bil zaradi vsega tega praktično neizogiben, kljub temu da so posli z 

nepremičninami cveteli. Kajti posamezna svarila so ignorirali in se jim tudi posmehovali. Ko 

je balon dokončno počil, so bile posledice veliko hujše, kot je prej kdorkoli pričakoval. 

Izkazalo se je, da so cvetoči ameriški nepremičninski trg hoteli izkoristiti vsi, ki so imeli 

veliko denarja. To pa so bile predvsem banke, podjetja, posamezniki, velike finančne 

institucije in celo druge države. To jim je bilo omogočeno z raznimi kompleksnimi in 

finančnimi instrumenti. Kreditojemalci niso več uspeli plačevati oz. vračati svojih posojil, 

zato so bili na udaru najprej banke in gradbeni sektor, povezan z nepremičninami. Ker 

bankam niso vračali posojil, te niso imele več sredstev za nova posojila, kar pa je seveda za 
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banke bistveni vir dohodka. Zaradi tega pa so začele banke ena za drugo bankrotirati. Še celo 

tiste banke, ki so kazale stabilnost, so bile zaradi strahu vse bolj proti kreditiranju. To pa se je 

takoj čutilo v vseh panogah, ki so zastale, kajti posojila so ključnega pomena v gospodarstvu 

(Ramić 2010). 

V Evropi se je kriza začela s kreditno nesposobnostjo Grčije in pa, ko je bila vlada prisiljena, 

da poišče pomoč pri mednarodni skupnosti zaradi previsokih obrestnih mer državnih 

obveznic. Banke pa so posojale le še državi oz. centralni banki, zaradi česa pa so zelo trpela 

podjetja, ki niso več imela sredstev za delovanje (Lin Yifu  in Treichel 2012). 

4.1 Učinek finančne in gospodarske krize na trg nepremičnin v Sloveniji 

Preden se je kriza začela, je trg nepremičnin v Sloveniji rasel, povpraševanje po stanovanjih 

in hišah je bilo ogromno, vsi pa so tudi govorili, da je ponudba pri nas manjša od potreb. 

Stanovanja so se prodajala izjemno hitro, prodajalci pa so lahko celo izbirali kupca. Cene 

nepremičnin so se strmo višale in kazalo je, da nimajo mej (M. B. 2009). 

Glede na to, da je nepremičninski trg pred krizo praktično cvetel, pa je trenutno stanje 

popolnoma drugačno. Nepremičninski posredniki skoraj samevajo, kupci pa so se nekako 

potuhnili in čakajo, kaj se bo zgodilo na nepremičninskem trgu in kakšna bo škoda. Jasno pa 

je, da vsak pričakuje ugodnejše možnosti za nakup stanovanja (prav tam). 

Tako kot pri vsaki stvari ima tudi nepremičninski trg svoj cikel. To pomeni, da tudi slovenski 

trg ni nobena izjema. Kajti vse večja gradbena aktivnost v preteklih letih je povečevala 

ponudbo in s tem povzročila, da je ta presegla povpraševanje. Vendar pa je poleg vsega tega 

in visokih cen povpraševanje dodatno prizadela tudi finančna in gospodarska kriza. 

Strokovnjaki pa pravijo, da bi tudi brez finančne in gospodarske krize glede na dvig gradbene 

aktivnosti prej ali slej prišlo do zasičenosti trga (prav tam). 

Razmere na slovenskem trgu z nepremičninami se razlikujejo od razmer v državah, kjer so 

trgi bolj razviti. Trg najbolj zaznamuje naslednje značilnosti (SLONEP 2009): 

− velik delež lastniških stanovanj, 

− neurejen najemni trg, 

− želje ljudi po nakupu nepremičnin le v določenih krajih (Ljubljana, Obala), 

− preseljevanje ljudi (predvsem mladih) s podeželja v mesto in posledično praznjenje 

podeželja, 

− neustrezna razporejenost nepremičnin, 

− odsotnost pravega hipotekarnega kreditiranja, 

− pomanjkanje novogradenj na najbolj zaželenih območjih. 
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Na slovenskem nepremičninskem trgu ne smemo prezreti odsotnosti pravega hipotekarnega 

kreditiranja. Ta oblika kreditiranja bi lahko olajšala nakup nepremičnine velikemu številu 

kupcev, ki predvsem zaradi visokih cen, ne morejo kupiti želene nepremičnine. Banke sicer 

ponujajo hipotekarne kredite, ki pa niso pravi krediti, temveč so le krediti z zastavo 

nepremičnine, pri čemer kredit dosega določeno vrednost nepremičnine, ki običajno ne 

presega 70 odstotkov njene vrednosti. Glavni razlog za takšno odsotnost pravega 

hipotekarnega kredita je vsekakor v zakonodaji, ki nam onemogoča prenos lastništva s 

kreditojemalca na kreditodajalca v primeru, da pride do težav pri vračanju dolga. 

Kreditodajalci morajo v takem primeru sprožiti postopek rubljenja, nepremičnina pa gre na 

dražbo (SLONEP 2009). 

Po dokaj hitri sorazmerni rasti prometa v drugi polovici leta 2009, ki pa ji ni sledila 

sorazmerna rast cen, je bil slovenski nepremičninski trg v začetku leta 2010 v pričakovanju 

nadaljnjega oživljanja. Po drugi strani pa je bil trg glede na količino neprodanih novogradenj 

in zadolževanja investitorjev do bank v pričakovanju poka nepremičninskega balona vsaj na 

tistih lokalnih trgih, na katerih so bile nepremičnine še vedno preveč precenjene. Zaradi 

nezmožnosti realizacije na trgu in poravnavanja obveznosti do bank v letu 2010 je bilo 

pričakovano, da se je poglobila kriza v gradbeništvu in nekatera velika gradbena podjetja, ki 

so bili pomembni izvajalci in investitorji v nepremičnine, so morali v stečaj (GURS 2011). 

Glede na trende prometa in cen nepremičnin kaže, da Slovenija počasi drsi proti drugemu dnu 

krize nepremičninskega trga. Vsekakor ni pričakovati, da bi se promet z nepremičninami 

zmanjšal do te mere, kot smo bili priča v prvi polovici leta 2009, ko je skoraj povsem zamrl. 

Kljub temu pa je potrebno pričakovati, da se trend padanja cen stanovanjskih nepremičnin ne 

bo zaustavil, vsaj dokler se Slovenija ne izvije iz sedanje finančno-gospodarske krize (GURS 

2013). 

4.2 Nepremičninsko posredništvo v času gospodarske krize 

Za veliko ljudi je nakup stanovanja ali hiše ena izmed najpomembnejših investicij v njihovem 

življenju. Povezan je predvsem s strahom, ki izhaja iz velike vrednosti posla in iz nevarnosti, 

ki prežijo na kupce. Ravno zaradi tega je najbolj varen način prodaje ali nakupa preko 

nepremičninske agencije oziroma posrednika. To je pomembno, saj se prodajalec ali kupec 

zakonsko zaščiti v primeru možnih zapletov, ki znajo nastati pri poslovanju.  

Kljub temu pa je v sedanjem času nepremičninski agent vse prej kot sanjski poklic, saj je 

ogromno nepremičnin na trgu in zelo malo povpraševanja. Konkurenca pa je kljub vsemu še 

vedno velika, zato je posel izredno težko izvesti in posledično zaslužiti. 

Nepremičninski posredniki že kar nekaj časa ugotavljajo, da je promet z nepremičninami 

občutno manjši kot pred krizo. Predsednik nepremičninske agencije INSA in predsednik 
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združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri gospodarski zbornici Branko Potočnik 

vidi razloge zaradi zmanjšanja povpraševanja predvsem v gospodarskem stanju, 

brezposelnosti, negotovosti in pa predvsem zaradi težko dosegljivih virov za financiranje. Na 

posel pa negativno vpliva tudi upad cen in upadanje števila transakcij. Posredniki so plačani 

po proviziji, ki jo prejmejo po sklenjenem poslu, zato so nižje tudi povprečne vrednosti 

sklenjenih poslov (Potočnik 2012). 

Za nepremičninske posrednike je padanje cen nepremičnin najhujši udarec v času krize. Da na 

trgu upada ponudba in povpraševanje, je realnost. Lahko rečemo, da je za večino 

nepremičninskih agentov čas krize prava nočna mora. Kljub temu pa obstajajo posredniki, ki 

čas krize izkoristijo sebi v prid in zaslužijo lepo vsoto denarja. Vendar je bilo potrebno 

ogromno truda, da so se zoperstavili recesiji. V kolikor so želeli posredniki na trgu preživeti, 

so bili primorani veliko več časa posvetiti lastni promociji oz. reklami, prav tako pa so se 

morali osredotočiti tudi na nizke obrestne mere. Cilj posrednikov je bil, da se osredotočijo na 

stranke, ki so zmožne odplačevati nepremičnino. Zelo pomembno je tudi, da so strankam dali 

vedeti, da je v času krize nakup nepremičnine dobra poteza, kar pa v času kreditnega krča 

vsekakor ni bilo lahko (Festini 2012). 

V Prilogi 3 lahko vidimo, da nam uradne statistike kažejo, kako število transakcij upada. Pri 

rabljenih stanovanjih se to nadaljuje že peto zaporedno četrtletje. V letu 2007 je bilo vseh 

transakcij skupaj kar 9939, medtem ko jih je bilo do 3. četrtletja leta 2012 skoraj polovico 

manj, le 4743 transakcij. Do tega je prišlo zaradi več dejavnikov, najpomembnejši pa je 

vsekakor ta, da je nepremičninski trg izgubil kar nekaj nepremičninskih agencij. Kljub temu 

pa se je število agencij med letoma 2008 in 2010 rahlo povečalo, vendar pa se je število 

zaposlenih občutno zmanjšalo. 

Vse bolj ugotavljamo, da se je način prodaje in nakupa v zadnjih letih zelo spremenil, kajti 

kupci in prodajalci so vse bolj zahtevni in vedno več pričakujejo od nepremičninskih agentov. 

V današnjem času, ko je informacija dostopna praktično vsakemu, ki jo zna poiskati, je veliko 

težje svetovati in obrazložiti, da vse informacije, ki so jih slišali oz. izbrskali, niso tudi vedno 

pravilne in točne, kar pa privede večkrat do nesoglasja in tako posledično do odstopa od 

dogovora. Kar pa vsekakor ni v korist nepremičninskim agentom. 

Po podatkih GURSA so nepremičninske agencije doživele največjo krizo leta 2009. Vpliv 

finančno-gospodarske krize se je tako nemudoma pokazal na nepremičninskem trgu. Prav 

zato je bil leta 2009 zabeležen največji upad transakcij z nepremičninami. Kriza je predvsem 

zmanjšala transakcije pri nakupu dražjih stanovanj. Kljub temu da se provizija uradno naj ne 

bi zmanjšala, pa je znano, da so nepremičninski agenti delo opravljali tudi za polovico manjšo 

ceno (GURS 2012). 
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4.3 Ponudba in povpraševanje 

Geodetska uprava RS promet in cene sistematično spremlja šele zadnjih nekaj let, točneje od 

leta 2007. Andrej Kuplenk iz ABC Nepremičnin je že desetletje nazaj napovedal rast cen 

nepremičnin, ki so takrat mirovale. Mirovanje cen je pripisal v primerjavi s predhodnimi leti 

boljši ponudbi stanovanjskih nepremičnin na trgu. Analitiki Geodetske uprave RS so leta 

2007 ugotovili, da so se prodajne cene stanovanj v Sloveniji od leta 2003 povečale za okoli 80 

odstotkov. V prilogi 4 lahko tudi vidimo oceno, koliko stanovanj je bilo dokončanih pred 

krizo (Borko Grimšič 2013). 

Leta 2009 se je trend obrnil in povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah se je zmanjšalo 

in prodanih je bilo polovico manj stanovanj kot leta 2007. Prodajale pa so se le dobro 

vzdrževane nepremičnine ali novogradnje, za katere so kupci že plačali predujem, razlika med 

ceno novih in rabljenih stanovanj pa se je začela večati. Cene so ostale najvišje na Obali, prav 

poseben fenomen pa so v Gursovih poročilih zabeležili v Kranjski Gori, saj ni bilo padca cen, 

čeprav je že tri leta ponudba presegla povpraševanje. Prodaja je oživela leta 2010, ampak so 

cene do takrat že padle. Podobno je bile tudi v letu 2011, kjer se je prodaja skrčila. Pri 

Geodetski upravi RS so leta 2012 zaznali prvo občutno znižanje cen. V vseh večjih mestih po 

Sloveniji (razen Murski Soboti) so cene padle na najnižjo raven po začetku sistematičnega 

spremljanja v letu 2007 (prav tam). 

Danes pa lahko rečemo, da ponudba usiha, kot lahko vidimo v prilogi 5. Po tem ko je leta 

2007 ponudba stanovanjskih nepremičnin ves čas zaostajala za povpraševanjem, je bilo leta 

2007 izdanih rekordno število gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe v zadnjem 

desetletju. Upravne enote so investitorjem dovolile, da lahko zgradijo več kot 5.000 stavb s 

skupno 9.468 stanovanjskimi enotami. Vendar se je že samo leto pozneje zaradi gospodarske 

krize povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah močno zmanjšalo, le leto zatem pa je bil 

trg praktično zamrznjen. Vendar pa so ravno takrat investitorji dosegli vrh gradbenega cikla in 

že leta 2008 so se morali spopasti s problemom presežne ponudbe. Leta 2009 so se že pojavile 

ocene, da je na trgu okoli 16.000 praznih neprodanih stanovanj, te pa so že takrat začele 

bremeniti investitorje. Ponudba novogradenj se je začela krčiti, lani je bilo izdanih samo še 

dobrih 2.000 gradbenih dovoljenj za 2.700 stanovanj (prav tam). 

Kriza pa na povpraševanje tujcev po nepremičninah v Sloveniji ni bistveno vplivala. Po 

odstotkih je povpraševanje ostalo na enaki ravni, razlika je samo v tem, da je upadlo 

povpraševanje angleških državljanov, medtem ko se je povečalo povpraševanje ruskih 

državljanov. Tujci najbolj povprašujejo po enostanovanjskih hišah, takoj za njimi pa so 

stanovanja v urbanih središčih. Najmanj pa povprašujejo po industrijskih objektih, kjer pa 

zanimanja praktično ni. Najbolj pa jih pritegnejo turistični kraji in Ljubljana, kjer je seveda 

tudi največje povpraševanje, čeprav po podatkih Gursa tujci največ nepremičnin kupijo na 

Krasu (STA 2013). 
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5 KRIZA IN ODZIVI NEPREMIČNINSKEGA PODJETJA V TRŽENJU 

NEPREMIČNIN – PRIMER PODJETJA BREMIS, D. O. O. 

Tako kot v skoraj vsaki panogi je kriza pustila posledice tudi na nepremičninskem trgu. Nič 

drugače pa ni bilo s podjetjem Bremis, d. o. o. Kljub krizi so uspeli preživeti na 

nepremičninskem trgu v času, ko je ogromno nepremičninskih agencij šlo v stečaj, medtem 

ko so največje nepremičninske agencije odpuščale zaposlene zaradi pomanjkanja dela.  

Podjetje Bremis, d. o. o., posredovanje pri prometu z nepremičninami je eno izmed vodilnih 

nepremičninskih podjetij v velenjski regiji. Sedež podjetja je v Velenju na Prešernovi ulici 

9 a, tam pa je tudi poslovalnica in pisarna, kjer se sklepajo posli. Lastnik in direktor je Stane 

Breznik, pri oglaševanju nepremičnin pa mu pomaga žena Milena. Delovni čas je zelo 

razgiban, saj je dopoldansko delo vezano predvsem na pisarno, kjer se urejajo formalnosti, kot 

so razne pogodbe, papirji in sprejem ter naročanje strank, medtem ko je popoldan na vrsti 

sprejemanje strank, ogledi, ocenjevanje nepremičnin in zaključevanje poslov. Podjetje 

Bremis, d. o. o., se ukvarja predvsem s posredovanjem nepremičnin, kar pomeni, da je 

posrednik pri prodaji, lastnikom nepremičnin pomaga najti najemnika oz. kupca. Kot pri 

vsakem poslu je tudi tukaj pomemben dejavnik svetovanje strankam, ki se odločajo za nakup. 

Prav tako pa med krizo ni bilo veliko dela niti pri podjetju Bremis, d. o. o., ki so večkrat po 

več tednov samevali v pisarni in se spraševali, kako naprej. Kajti povpraševanja po 

nepremičninah praktično ni bilo in vsako delo, ki je prišlo, so ga zagrabili in se maksimalno 

potrudili, da ga kar najbolje opravijo. Kljub temu pa to ni bilo vedno dovolj, saj so lahko vse 

odlično napravili, pa stranka ni dobila odobrenega kredita ali pa ni mogla plačati storitve. 

Eden izmed glavnih virov dohodka med krizo pa je Bremisu, d. o. o., da je ostal na trgu, 

prinašal poslovni objekt, ki ga daje v najem.  

Kriza je v Sloveniji že kar nekaj časa, pozna pa se pri nepremičninah, saj jih je težje prodati, 

vendar pa gospod Breznik pravi, da se je v zadnjem času le malce bolj stabiliziralo in je 

prodaj več, kot še nekaj časa nazaj. Na to je seveda tudi vplivalo dejstvo, da cene nepremičnin 

trenutno padajo, prav zato se ravno zdaj najbolj izplača odločiti za nakup nepremičnine, ko je 

trg nepremičnin v padanju. 

5.1 Vpliv zunanjih dejavnikov in vrsta krize v podjetju Bremis, d. o. o. 

Kot smo v prejšnjih poglavjih že poročali o vplivih zunanjih dejavnikov na slovenski 

nepremičninski trg, pa lahko rečemo, da so ti dejavniki seveda isti oz. podobni tem, ki so jim 

bili priča pri podjetju Bremis, d. o. o. 

Dotaknimo se spet Zakona o davku na nepremičnine, ki sicer ni bil sprejet, a je kljub temu 

pustil določene posledice, ki so jim bili priča tudi pri podjetju Bremis, d. o. o. Zaznali so, da 

je bilo zelo veliko ljudi zmedenih in niso vedeli, kaj jih čaka, če bo ta zakon sprejet. To pa je 
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kljub vsemu le bila neka spodbuda Bremisu, d. o. o., za naprej, kajti na takšen način in z 

dobrim nasvetom so si pridobili nekaj novih in starih strank. Posledično pa so imeli v tem 

času vse več dela z oglaševanjem nepremičnin, ki so jih stranke zaradi strahu pred novim 

zakonom dale na trg. Sliši se vse zelo dobro, težava pa je seveda samo v tem, da je 

povpraševanja po nepremičninah zelo malo, pa klub temu večje, kot še nekaj časa nazaj. 

Situacija v nepremičninskem posredovanju v času gospodarske krize vsekakor ni rožnata, se 

pa počasi umirja in izboljšuje. Pri Bremisu, d. o. o., poročajo tudi, da so banke spet začele 

ponujati stanovanjske kredite, vendar so pogoji za samo odobritev veliko zahtevnejši, kot so 

bili pred krizo, poleg tega pa banka lahko ponudi samo nekje od 60–70 odstotkov kredita, 

ostalih 30–40 odstotkov pa si bodoči kupec mora sposoditi, oziroma ga že imeti. Pri Bremisu, 

d. o. o., so pripravljeni pomagati tudi, če bodoči kupec nima na razpolago ostalih 30–40 

odstotkov denarja. Do celotne vsote vrednosti nepremičnine se lahko pride tudi na prav 

poseben način s pomočjo bančnika, ki bi prav tako rad sklenil posel. Kajti v teh časih je 

potrebno uporabiti vsako zvijačo, ki nas lahko pripelje do sklenjenega posla. Opisal pa sem 

podoben primer, ki sem ga zasledil. 

Poglejmo si primer Furlana (2012), ki opisuje: V kolikor pridemo na banko in si želimo vzeti 

kredit za nepremičnino v vrednosti 200.000 EUR (100 kvadratov po 2.000 EUR na kvadratni 

meter), ker je takšna tržna cena nepremičnine. V takšnem primeru to pomeni, da bomo morali 

sami plačati približno 80.000 EUR, ostalo (120.000 EUR) pa nam bo posodila banka. Vendar 

pa vam zaposleni na banki lahko pojasnijo, da lahko tudi brez lastnega denarja pridete do te 

nepremičnine. Agent ali bančnik nam lahko razloži, da lahko dobimo celoten kredit za 

nepremičnino po imaginarni oz. izmišljeni ceni, če se seveda strinjamo in rečemo, da je cena 

nepremičnine 333.000 EUR, nato pa nam banka posodi 200.000 EUR, kar je seveda 

60 odstotkov tržne vrednosti. To pa je za nas odlično, saj ob nakupu ne potrebujemo niti 

enega evra. 

Na takšen način sicer res pridemo do želene nepremičnine in posledično nepremičninski agent 

do prodaje, kar lahko priznamo, da je zelo domiselno. Vendar pa ima vsako dejanje svojo 

posledico. V takšnem primeru to pomeni, da ima banka v bilanci hipotekarnega kredita v 

višini 200.000 EUR, ki pa je zavarovan z nepremičnino v vrednosti 333.000 EUR. To pa 

seveda ni res, kajti dejanska cena na trgu je še vedno 200.000 EUR in v primeru 

neodplačevanja kredita lahko banka zavzame nepremičnino, kar je v kriznih časih zelo 

pogosto in ne bo dobila povrnjenih 200.000 EUR. To pa je tudi eden izmed vzrokov, zakaj 

imajo banke večmilijonske izgube (Furlan 2012). 

Kljub temu pa si še vedno vsakdo danes ne more privoščiti lastnega stanovanja, kot je bilo še 

nekaj let nazaj samoumevno, zaradi tega se vse več mladih, ki si želijo stran od doma in 

hočejo postati samostojni, odloča za najem stanovanja. Ta vpliv pa je tudi eden izmed 

najmočnejših, zaradi katerega je povpraševanje po nepremičninah veliko manjše od ponudbe 

na trgu. 
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5.2 Analiza SPIN podjetja Bremis, d. o. o. 

Analiza SPIN (SWOT analiza) je mišljena kot orodje za ocenjevanje usklajenosti med 

strategijo organizacije in njenim okoljem. Podjetje mora poznati svoj trenutni položaj na 

posameznem področju glede na konkurenco. Zato je dobro, da ima podjetje model, ki mu 

omogoča analizirati prednosti in slabosti ter nevarnosti in priložnosti v primerjavi s 

konkurenco. Prav v ta namen pa največkrat uporabimo SPIN analizo oz. z angleškim izrazom 

SWOT analizo, kjer ima vsaka črka svoj pomen (Biloslavo 2006, 73): 

− S – strengths (prednost), 

− W – weaknesses (slabosti), 

− O – opportunities (priložnost), 

− T – threats (nevarnost). 

V fazi iskanja in zaznavanja poslovnih problemov je treba izvesti celovito oceno prednosti in 

slabosti podjetja v sedanjosti. Na njeni osnovi in na osnovi rezultatov podjetniškega 

predvidevanja je smiselno oceniti poslovne možnosti (priložnosti) in nevarnosti, ki se kažejo 

podjetju v prihodnosti. Pri sami analizi je treba izluščiti ključne razvojne dejavnike v 

najširšem okolju podjetja v prihodnosti in oceniti privlačnost panoge, v kateri podjetje deluje 

(Pučko 2003, 119). 

Za celovito oceno podjetja Bremis, d. o. o., v okviru analize SPIN je bilo potrebno oceniti 

posamezna področja glede na to, koliko so prispevala k poslovni uspešnosti v času 

gospodarske krize. Pri izbiri posameznih področij obravnave in posameznih kazalnikov za 

oceno prednosti in slabosti vsakega področja sem uporabil dejavnike, ki so za podjetje med 

krizo bili ključnega pomena. Izbor sem opravil na osnovi subjektivne ocene poslovanja 

podjetja v času krize. Pri tem sem upošteval vso razpoložljivo dokumentacijo podjetja ter 

informacije, ki sem jih dobil v času opravljanja strokovne prakse pri podjetju Bremis, d. o. o.  

Pri podjetju Bremis, d. o. o., smo uporabili analizo SPIN v času krize in prišli do zanimivih 

ugotovitev. Kot prednost, ki je veljala v času največje krize, prav tako pa je bila tudi pred 

krizo, sem zasledil, da je dobro ime podjetja in s tem tudi dobro ime lastnika podjetja Staneta 

Breznika. Tukaj lahko dodamo tudi dolgoletne izkušnje v nepremičninskem posredovanju, 

kajti gospod Breznik ima posredovanje z nepremičninami že več kot 20 let. Glede na to, da 

stanuje že vse svoje življenje v Velenju, pozna kraj z okolico zelo dobro. Prav tako pa je tudi 

zelo aktiven izven svojega privatnega posla z raznimi društvi in tam spoznava veliko vplivnih 

ljudi, s katerimi zelo hitro naveže stike, ki lahko pripeljejo do kakšnega novega posla oz. 

potencialne stranke. Ena izmed prednosti je tudi lokacija oglasnih panojev, ki so v 

Intersparovi trgovini pred vhodom, kjer je najbolj prometno in si ogromno ljudi lahko pogleda 

izbiro stanovanj oz. nepremičnin. Glede na to, da je Bremis, d. o. o., ena izmed največjih 

posredovalnic z nepremičninami, pa imajo tudi največjo izbiro nepremičnin, kar je vendarle 

prednost. 
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Kot slabosti sem upošteval majhnost – lokalnost trga, na katerega se podjetje Bremis, d. o. o., 

osredotoča, to pa je predvsem Velenje z okolico. Če se prva slabost ne veže direktno na krizo, 

pa je s krizo neposredno povezano višanje davkov, ki smo jih že bili in jih še bomo deležni v 

današnjem času. Največja slabost v času krize pa je kreditna nesposobnost morebitnih strank, 

kajti zaradi znane situacije je vse manj ljudi, ki so kreditno sposobni in s tem posledično vse 

manj kupcev nepremičnin. Medtem pa tisti, ki so dobili odobritev stanovanjskega kredita, 

imajo zelo visoko obrestno mero, saj se banka na ta način zavaruje pred morebitnim 

neplačilom. Zelo pogosta slabost, ki smo ji priča že, če pogledamo nepremičnine na 

internetnih straneh, pa je, da prodajalci postavijo zelo visoke, nerealne cene in niso 

pripravljeni popustiti in znižati cen, kljub temu da bi na takšen način postali bolj zanimivi za 

bodočega kupca. Prav tako pa je na drugi strani težava ta, da ima danes lahko vsak javni 

dostop do internetne strani, kjer se dobijo praktično vsi podatki o nepremičninah, čeprav so ti 

podatki pogosto starejši in tudi nepravilni. 

Preglednica 7: SPIN analiza podjetja Bremis, d. o. o., v času krize (2008–20013) 

Prednosti Slabosti 

− dobro ime, 

− dolgoletne izkušnje, 

− odlično poznavanje okolice in veliko 
poznanstva v velenjski regiji, 

− zelo dobre komunikacijske veščine – delo s 
strankami, 

− prilagodljivost in iznajdljivost pri 
posredovanju z nepremičninami, 

− dobra lokacija reklamnih panojev, 

− velika izbira nepremičnin. 

− majhnost trga (lokalni), 

− višanje davkov, 

− kreditna nesposobnost strank, 

− manj potencialnih kupcev, 

− visoka obrestna mera, 

− večja ponudba kot povpraševanje, 

− neprilagodljivi prodajalci nepremičnin, 

− nerealne – previsoke cene nepremičnin 
kljub krizi, 

− javni dostop preko internetne strani do 
podatkov za nepremičnino. 

Priložnosti Nevarnosti 

− širjenje ponudbe nepremičnin na ostale trge 
v Sloveniji, 

− padanje cen nepremičnin, 

− svetovanje strankam, da dajo nepremičnino, 
ki jih ne uporabljajo, v najem, 

− nove potencialne stranke, glede na vse 
manjšo konkurenco. 

− kljub krizi novi konkurenti, 

− kreditni krč bank, 

− novi nepremičninski davek, 

− nova gospodarska kriza, 

− zlom nepremičninskega trga. 

 

Med priložnosti bi lahko šteli širjenje ponudbe nepremičnin na ostale trge v Sloveniji in 

odpreti še kakšno nepremičninsko posredovalnico, kar pa je nekoliko tvegano v kriznem času. 

Ena izmed največjih prednosti je v tem, da cene nepremičnin še vedno padajo, medtem ko so 

marsikje na Štajerskem že dosegle dno. Za razumno ceno je vendarle lažje najti nepremičnino, 

ki nam je všeč, prav tako pa je to tudi čas za tiste, ki vlagajo v nepremičnine in jih dajejo v 
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najem, saj cena praktično ne more več pasti. Težava je le, da je takšnih ljudi v tem času vse 

manj, pa vendarle so. Za priložnost bi lahko šteli tudi svetovanje strankam, da dajo 

neuporabljeno nepremičnino v najem, tako imajo stroške s to nepremičnino pokrite, prav tako 

pa je ne hitijo prodati. Glede na to, da je vse več nepremičninskih posredovalnic šlo v stečaj, 

lahko pri Bremisu, d. o. o., pridobijo nove potencialne stranke. 

Nevarnosti za podjetje Bremis, d. o. o., v času krize pa so novi konkurenti, ki kljub zelo 

slabim pogojem na trgu vendarle prihajajo in poizkušajo z novimi idejami prevzeti stranke in 

preživeti na trgu. Nevarnost, ki preži na nepremičninski trg, je tudi ponovni kreditni krč, ki bi 

onemogočil prodajo že tako malemu številu potencialnih kupcev nepremičnin. Vedno 

zanimiva tema je tudi nepremičninski davek, ki prav tako visi v zraku in nikoli ne vemo, kdaj 

se ga bodo spet lotili. Medtem ko je največja nevarnost nova gospodarska kriza ter s tem zlom 

nepremičninskega trga, se v tem primeru poraja vprašanje ali bi podjetje Bremis, d. o. o., 

lahko ponovno preživelo. 

V teoretičnem delu naloge smo spoznali več vrst kriz. Poizkušali bomo ugotoviti, s katero 

skupino krize se spopada podjetje Bremis, d. o. o. Z vidika oblike krivulje poteka je podjetje 

zapadlo v recesijsko obdobje črke L, to pa lahko opazimo zato, ker je to dalj časa trajajoča 

recesija, po kateri se podjetje ali država še dolgo časa ne vrne na raven pred recesijo oz. se tja 

sploh ne vrne. Z vidika hitrosti nastopa je podjetje doživljalo postopno in spoznavno krizo, ki 

se je začela kazati dokaj predvidljivo in postopno. Podjetje bi lahko že ob prvih znakih resneje 

ukrepalo in bi lahko malo zmanjšali nastalo škodo, vendar kaj več od tega ne bi mogli 

narediti. Z vidika stopnje intenzivnosti je podjetje prišlo do akutne krize. V podjetju so zaznali 

vse značilnosti in posledice krize. Tukaj je bilo potrebno nujno začeti z odpravljanjem oz. 

obvladovanjem krize. Z vidika vzrokov nastanka pa je v podjetju šlo za eksogeno krizo, ker je 

šlo za zunanje dejavnike, kot je ekonomska kriza. 

5.3 Odzivi podjetja Bremis, d. o. o., v času krize 

Odzivi podjetja Bremis, d. o. o., na krizo so bili zelo podobni kot pri praktično vseh 

nepremičninskih agencijah. Dela je bilo malo oz. praktično nič in morali so se znajti in biti 

zelo inovativni, da so lahko preživeli na trgu, ki ni obetal nič dobrega. Da bi stranke lažje 

pridobili, so se pri Bremisu, d. o. o., bili pripravljeni pogajati celo o procentih prodaje oz. 

nakupa nepremičnine. Pred krizo o tem ni razmišljalo praktično nobeno nepremičninsko 

podjetje, saj so bila pravila in procenti jasni in dela je bilo veliko več. Sedaj pa so se bili 

pripravljeni boriti za čisto vsako potencialno stranko. Kljub vsemu temu prizadevanju pa se je 

posredovanje v času krize pri podjetju Bremis, d. o. o., merilo v prodaji na leto in ne na 

mesec, kot je to bilo pred krizo, kar je velik pokazatelj, kako je kriza delovala na podjetje 

Bremis, d. o. o. 
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5.3.1 Cilji in strategije podjetja Bremis, d. o. o., na področju prodaje nepremičnin v času 

krize  

Tudi podjetje Bremis, d. o. o., ima svoje cilje in strategije, ki težijo k izboljšanju na področju 

prodaje nepremičnin. Njihov glavni cilj je preživeti in ostati konkurenčno podjetje na trgu 

nepremičnin, kar je v teh časih vse prej kot lahko delo. Manj kot je ljudi, ki si lahko privoščijo 

nepremičnine, npr. stanovanje, manjše je povpraševanje po nepremičninah in posledično tudi 

manj potencialnih kupcev. To je tudi razlog, da je v zadnjih letih vse več nepremičninskih 

posredovalnic šlo v stečaj, medtem ko so se druga borila za preživetje. V zadnjih nekaj 

mesecih se je situacija le malo izboljšala, za kar je krivo znižanje cen nepremičnin, zaradi tega 

se mora nepremičninski posrednik še dodatno potruditi, da privabi stranko in z njo podpiše 

pogodbo.  

Zelo pomembna strategija, ki se je podjetje Bremis, d. o. o., drži, je tudi izboljšanje 

komunikacije do stranke. Pomemben je vljuden odnos nepremičninskega posrednika do 

stranke, saj če se ta začne pravilno, je tudi veliko več možnosti, da se zaključi uspešno. V 

večini primerov se prvi stik s stranko začne preko telefonskega pogovora, ki naj bi bil prvo 

obojestransko merilo. Vsi pa vemo, da so najboljše stranke namreč zadovoljne stranke, saj 

lahko samo ena pohvalna beseda v pogovoru med prijatelji pridobi novo potencialno stranko, 

zato se je potrebno poglobiti in poslušati, kakšne zahteve ima stranka in ji jih pomagati 

izpolniti.  

Danes je potrebno v nepremičninski posel vložiti veliko več truda, saj smo v času, ko je malo 

potencialnih kupcev in ogromno nepremičnin, ki so naprodaj. Kupci, ki so pripravljeni kupiti 

nepremičnino, lahko rečemo, da so izredno zahtevni, saj so zelo dobro informirani o samem 

trgu. Smo v času informacijske dobe, kjer samo z nekaj kliki lahko izvemo praktično vse, kar 

želimo vedeti. Vsak uporabnik, ki ima internetni dostop, si lahko ogleda stran (Javni vpogled 

v nepremičnine), kjer izve praktično vse podatke o nepremičnini, ki ga zanima. Glede na te 

informacije se lahko odloči za nakup ali pa poišče takšno nepremičnino, ki mu je bolj všeč. V 

večini primerov je cena prodajalca veliko višja, kot je ocenjena nepremičnina na tej spletni 

strani. Moramo pa vedeti, da cena tudi ni vedno realna, saj ljudje ne prijavijo vsake 

malenkosti, ki jo obnovijo, zaradi tega pa potem pride do odstopanj med cenami. To pomeni, 

da kupci veliko časa namenijo pregledu ponudbe, pogledajo si veliko različnih nepremičnin in 

zelo pomembno, vzamejo si tudi veliko časa za premislek, preden pride do končne odločitve. 

Vsak kupec namreč išče idealno nepremičnino za idealno ceno, pogoj pa je seveda denar, ki 

ga imajo na voljo.  

Večina kupcev je dobro seznanjeno s kreditnimi pogoji in dobro vedo, koliko časa se katera 

nepremičnina prodaja in kje. Informacije, ki so nam dane, kupci odlično izkoriščajo in zelo 

dobro poznajo nepremičninski trg, cene in ponudbe. Ves proces pa še ni končan s samim 

nakupom, saj so želje s strani kupca zahtevne in jasne, zato lahko pride do nezadovoljstva, v 
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primeru, da posrednik ni izpolnil pričakovanj. Zavedati se moramo, kako zelo je pomembno, 

da kar v največji meri prisluhnemo željam in zahtevam strank. 

Značilnost dobrega nepremičninskega posrednika je navdušenje pri delu, to pa je strategija, ki 

jo pri Bremisu, d. o. o., odlično koristijo, saj je prav ta kvaliteta jeziček na tehtnici za boljše 

zaključevanje prodaje. Navdušenje pa seveda prenašajo na stranko. Pri Bremisu, d. o. o., so 

tudi razgledani in spoštljivi do strank in niso arogantni, kajti to zelo hitro odbije stranko. 

Veliko napora pa tudi vlagajo v spoznavanje, kaj si stranka želi in ji pomagajo to tudi doseči. 

Da bi stranke lažje pridobili, so se pri Bremisu, d. o. o., kot sem že omenil, bili pripravljeni 

pogajati tudi o odstotkih prodaje oz. nakupa nepremičnine (osnovna vrednost prodaje 

nepremičnin znaša 2,5 odstotkov vrednosti celotne nepremičnine oz. nakupa pa 1 odstotek). V 

to pa jih je prisilila situacija na trgu nepremičnin in pa seveda tudi drugi konkurenti, ki so 

procente vse bolj nižali.  

5.3.2 Učinkovitost izvedbe ukrepov v času krize 

Kljub izvedbi raznih ukrepov in strategij pri podjetju Bremis, d. o. o., se povpraševanje po 

nepremičninah v času krize praktično ni zboljšalo. Kljub vse večji ponudbi nepremičnin na 

trgu in posledično več oglaševanja je bilo povpraševanja po nepremičninah vsak dan manj. 

Čeprav prodaja nepremičnin ni šla, pa so si v podjetju Bremis, d. o. o., z izboljšanjem 

komunikacijskih veščin do strank le pridobili nove in bodoče stranke s svetovanjem in 

dobrimi napotki. Prav tako pa so se osredotočili na pomoč strankam pri dajanju nepremičnin v 

najem. Kajti eden izmed glavnih virov dohodka med krizo je bil poslovni objekt, ki so ga pri 

podjetju Bremis, d. o. o. dajali v najem. Eden izmed ukrepov med krizo je bil tudi, da so se 

bili pripravljeni pogajati o procentih prodaje in so s tem posledično privabili več strank, 

vendar pa se je v večini primerov zataknilo pri odobravanju bančnega kredita za stranko in so 

tako ostali brez prodaje. Kriza je enostavno povzročila ogromno škodo na nepremičninskem 

trgu, medtem ko so se nepremičninske agencije borile za obstanek in preživetje. Večina ljudi 

si v tem kriznem obdobju ni mogla privoščiti nepremičnine, medtem pa so tisti, ki so si jih 

lahko privoščili, začeli čakati, kaj bo kriza prinesla in za koliko se bodo nepremičnine še 

znižale.  

Ukrepi, ki so jih izvedli, so torej bili: 

− izboljšanje komunikacijskih veščin do strank s svetovanjem in dobrimi napotki, 

− pomoč strankam pri dajanju nepremičnin v najem, 

− pogajanje o procentih prodaje. 
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5.4 Predlogi strategij za povečanje prodaje managementu izbranega podjetja 

Ugotovili smo, da se situacija nekoliko izboljšuje. Vse več ljudi prodaja svoje nepremičnine 

in vse več prodajalcev je tudi pripravljenih poslušati in še spustiti ceno nepremičnine, kar je 

za nepremičninsko agencijo seveda dobro, ker ima lahko posledično več strank. Moj predlog 

strategije za podjetje Bremis, d. o. o., bi bil, da se bodočim prodajalcem na prefinjen način 

razloži, zakaj bi bilo pametno, da še malo spustijo cene (v kolikor niso to že storili), kljub 

temu da so po njihovem mnenju le-te že tako nizke ali pa da naj vsaj razmislijo o tem, saj 

bodo na ta način bolj mamljive za kupca. Seveda je potrebno spoštovati željo prodajalca, 

pomembno pa je, da ga postavimo pred dejstvo, da je boljša prodaja po nižji ceni, kot pa da 

ima nepremičnino še naslednjih nekaj let kot strošek, brez zainteresiranih kupcev in ogledov. 

Moje mnenje je, da je boljše prodati nepremičnino, kljub temu da mislimo, da smo dobili 

premalo, kot da jo imamo še nekaj let kot strošek in je nikoli ne prodamo. V kolikor se 

prodajalec ne strinja s to idejo, bi mu svetoval, da mu poiščemo najemnika za tisti čas, ko se 

nepremičnina prodaja (to velja seveda za prazne nepremičnine). Zavedam pa se dejstva, da je 

pri nekaterih ljudeh lahko to zelo tvegano, saj smo ljudje kot osebe izjemno čustvena bitja in 

na nekatere stvari gledamo lahko preveč subjektivno, to pa nas največkrat pripelje do tega, da 

je cena nepremičnin nerealna in da se zanjo nismo pripravljeni pogajati. Prodajalci namreč 

upoštevajo v ceni svoje delo, ki so ga vložili v izgradnjo in vzdrževanje, na drugi strani pa je 

ponovno subjektivna nota, saj so to nepremičnino imeli za dom, na katerega so močno 

čustveno vezani, predvsem pa imajo nanjo lepe spomine. Kupec pa seveda zanemari 

prodajalčevo subjektivnost, saj je sam ni bil deležen, želi pa si za ustrezno ceno sam ustvariti 

svoje lastne spomine. To pa je ključni način, kako lahko izgubimo stranko, če nimamo dobrih 

komunikacijskih veščin in če ne poznamo različnih karakterjev ljudi. Vedeti pa moramo, kdaj 

popustiti, saj ima naša stranka »vedno prav«.  

Druga strategija bi po mojem mnenju bila tudi še več oglaševanja. Nikoli ni preveč 

oglaševanja in nikoli ne vemo, kje in kdaj nas potencialna stranka lahko opazi. To posledično 

res pomeni, da je potrebno vložiti v marketing veliko več denarja, vendar se le-ta lahko 

povrne. Sharon Lechter in Robert Kiyosaky (Kiyosaky in Lechter 2000, 149–155), slednji je 

ameriški investitor, poslovnež in avtor več knjig na temo izobraževanja v poslovnem svetu, 

sta v svoji knjigi »Bogati očka, revni očka« pojasnila, da takrat, ko podjetju ne gre prodaja in 

začne zniževati proračun in s tem oglaševanje, gre s tako potezo proti zaprtju podjetja. 

Predlagata pa, kot je Robert Kiyosaky tudi sam večkrat naredil v svojih podjetjih, da ko 

prodaja ne gre, se vloži v oglaševanje in marketing še več sredstev, saj podjetje na takšen 

način lahko pridobi več strank in postane bolj zanimivo za širšo javnost. To pa je tudi način, 

na katerega bi se osredotočil in poizkušal še več oglaševati preko raznih lokalnih časopisov, 

internetnih povezav in oglasnih panojev.  

Podjetje Bremis, d. o. o., deluje lokalno v Velenju z okolico in ne razmišljajo o širitvi. Moja 

naslednja strategija, na katero bi se tudi osredotočil, bi bila širjenje na druge trge. Svojo 
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ponudbo in storitve bi začel širiti izven velenjske okolice. S tem bi povečal možnosti za 

prodajo, saj bi imel na izbiro več možnosti, kot so lokacija, širina ponudbe itd. Za začetek bi 

se osredotočil na savinjsko regijo tako, da bi oglaševal preko lokalnih internetnih strani ter 

lokalnih časopisov. V kolikor bi se mi uspelo obdržati in prebiti na savinjski trg bi poizkušal 

odpreti še eno posredovalnico na tisti lokaciji, kjer bi imel največ prometa. Glede na situacijo 

na trgu bi bilo to vse prej kot lahka naloga, ni pa nemogoče. 
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6 SKLEP 

V vsakem učbeniku oz. literaturi na temo vlaganja piše, da veljajo nepremičnine za varno 

obliko naložbe oz. premoženja. S pojavom krize v ZDA in kasneje širitvijo krize v Evropo ter 

Slovenijo se je naša miselnost začela spreminjati. Večina ljudi danes kupuje nepremičnino za 

lastno uporabo, pa še to le enkrat v življenju, mogoče dvakrat. Nepremičninski trg se razlikuje 

od drugih trgov, je veliko bolj neprilagodljiv ter tog. Prav tako pa je slovenski nepremičninski 

trg zaradi majhnosti ter politične ureditve še bolj specifičen. 

Nobenega dvoma ni, da je slovenski nepremičninski trg še vedno v krizi. Trg je močno 

odvisen od svetovne gospodarske in finančne krize, zaradi katere je kriza v Sloveniji še večja. 

Pogoji poslovanja bank so zaostreni, brezposelnost se povečuje, ogromno podjetij, predvsem 

gradbenih, ima upad naročil. Tik ob koncu gospodarske rasti so gradbena podjetja začela 

graditi različne nepremičninske objekte, ki jih sedaj v kriznih časih ne morejo prodati in niti 

oddati v najem. Zaradi neusmiljenega trga se vse več nepremičninskih agencij bori za 

preživetje na trgu, vendar pa vse več agencij na koncu obupa in prekine z delovanjem na trgu. 

Kljub temu strokovnjaki napovedujejo izboljšanje stanja na nepremičninskem trgu, vendar pa 

nihče ne more podati natančne ocene glede dolžine krize. Tudi ljudje niso več tako 

pesimistični kot še nekaj časa nazaj, medtem ko bodoči kupci še čakajo, da bodo cene še 

padle in na ta način izvajajo pritisk na prodajalce nepremičnin. Stranka želi svojo 

nepremičnino prodati po najvišji možni ceni, vendar zaradi slabe kupne moči ter previsokih 

cen velikokrat izgubi potencialne kupce, kar pa povzroči, da je nepremičnina dlje časa na trgu 

in zato postane nezanimiva. Kupci si predrage nepremičnine ne bodo niti ogledali, ampak jih 

bodo mikale podobne, vendar cenejše nepremičnine. Na tak način se bistveno zmanjša 

možnost prodaje. 

Moje mnenje je, da bodo cene še padale, saj je ponudba še vedno veliko večja od 

povpraševanja, kljub temu da so cene v nekaterih krajih že praktično dosegle dno. Še vedno 

pa je na trgu veliko nepremičnin, ki imajo previsoko in nerealno ceno. 
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