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POVZETEK 

 

V magistrski nalogi so proučeni vplivni dejavniki oblikovanja cen rabljenih stanovanj v 

Sloveniji. Gre za skupino treh vplivnih dejavnikov, in sicer makroekonomskih, 

mikroekonomskih in sociodemografskih. Ker so v Sloveniji imigracijske in emigracijske 

regije, je primerjava vplivnih dejavnikov izvedena med slovenskimi statističnimi regijami. 

Kvantitativna analiza kaže, da se lahko v Slovenji ločijo trije cenovni razredi. V višji cenovni 

razred spadajo stanovanja v Ljubljani in na Primorskem, v srednji cenovni razred spadajo 

stanovanja v okolici Ljubljane in gorenjska regija, najcenejša pa so stanovanja v podravski, 

savinjski in dolenjski regiji. Največji vpliv na oblikovanje končne cene rabljenih stanovanj 

ima lokacija.  

Ključne besede: rabljena stanovanja, nepremičninski trg, makroekonomski dejavniki, 

mikroekonomski dejavniki, sociodemografski dejavniki.  

 

SUMMARY 

Master's thesis is analaysing influential factors which are determining the prices of used 

apartments in Slovenia. There are three groups of influential factors; macroeconomic, 

microeconomic and socio-demographic factors. Because Slovenia has immigration and 

emigration regions, there is the comparison of influential factors made between Slovenian 

statistical regions. Quantitative analysis shows that in Slovenia used apartments can be 

separated in three groups. Higher price class includes used apartments in Ljubljana and 

primorska region, in middle price class are used apartments in Ljubljana’s surroundings and 

gorenjska region and in low price class are used apartments of podravska, savinjska and 

dolenjska region. The location has the biggest influence on determining the final prices of 

used apartments. 
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1 UVOD 

 

Proučevali smo slovenski nepremičninski trg in dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje cen 

nepremičnin. Nepremičninski trg uravnavajo različni vplivni dejavniki, ki imajo med seboj 

različne korelacije. Analizirali smo tri skupine dejavnikov, ki vplivajo na slovenski 

nepremičninski trg, in preverjali njihovo vplivnost na oblikovanje končne cene rabljenih 

stanovanj v Sloveniji. 

Skupine dejavnikov, ki smo jih opisovali in raziskovali, so naslednje: makroekonomski, 

mikroekonomski in sociodemografski dejavniki. Te skupine dejavnikov smo medsebojno 

primerjali po posameznih statističnih regijah, prav tako smo medsebojno analizirali tudi vse 

proučevane statistične regije. Proučevane skupine dejavnikov imajo neposredni vpliv na 

ponudbo in povpraševanje po nepremičninah oziroma na oblikovanje cen. 

V skupino makroekonomskih dejavnikov spadajo bruto domači proizvod (BDP), BDP na 

prebivalca, dohodki prebivalstva, možnosti zaposlovanja ter davčna obravnava transakcij in 

lastništva nepremičnin. Druga skupina dejavnikov, ki smo jo proučevali, so mikroekonomski 

dejavniki, ki predstavljajo lastnosti stanovanj, torej lokacijo, starost, opremljenost in velikost. 

Medtem ko makroekonomski dejavniki vplivajo na trendno gibanje cen in razlike med 

regijami, mikroekonomski dejavniki povzročajo razlike v ravni in gibanju cen stanovanj na 

določeni lokaciji oziroma v posamezni regiji (Pagourtzi idr. 2003). Zadnja skupina vplivnih 

dejavnikov na oblikovanje cen rabljenih stanovanj so sociodemografski dejavniki, kot so 

način bivanja, socialno-ekonomski položaj, izobrazba, družinsko okolje in demografska 

gibanja (Gabršček 2013). Starejši pari so zaradi prejšnjega načina bivanja in razmišljanja 

gradili velike hiše, saj so pričakovali, da bodo njihovi otroci ostali v zgrajeni hiši, vendar pa 

se je današnji bivanjski stil spremenil v smer osamosvajanja mladih, ki iščejo družinska 

stanovanja, medtem ko starejši pari večinoma zaradi pomanjkanja finančnih sredstev iščejo 

manjša stanovanja in prodajajo večje hiše. Stopnja urbanizacije in centralizacije države ter 

porazdelitev socialnih kategorij prebivalstva po posameznih regijah ključno vplivata na 

oblikovanje cen rabljenih stanovanj. V Sloveniji imamo regije, ki se med seboj razlikujejo po 

svoji privlačnosti. V nekatere prebivalstvo imigrira, iz nekaterih regij pa emigrira. Na 

privlačnost določene regije ključno vplivajo sociodemografski dejavniki (Green in 

Hendershott 1993). 

Nepremičninski trg je zelo kompleksen za razumevanje, saj ga z vidika ekonomskega 

proučevanja uravnavata ponudba in povpraševanje, po drugi strani pa nanj vplivajo še drugi 

vplivni dejavniki, ki ga odmikajo od ideala popolne konkurence. Zaradi svojih posebnosti je 

zelo zanimiv za proučevanje (Allen in Floyd 1997).  
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Slovenija ima zaradi svoje raznolikosti nepremičninski trg relativno sproščen in podvržen 

delovanju tržnih sil, hkrati pa centraliziranost povzroča, da so nekatere regije ekonomsko 

zanimivejše kot druge. Predvidevamo, da se to odrazi tudi v povprečnih cenah stanovanj. 

V magistrski nalogi smo zato želeli proučiti dejavnike, ki bistveno vplivajo na oblikovanje 

cene kvadratnega metra rabljenega stanovanja v Sloveniji. Zanimale so nas tako razlike med 

regijami v povprečnih cenah stanovanj kot vpliv mikroekonomskih dejavnikov na oblikovanje 

tržnih cen v posameznih regijah oziroma skupinah regij. 

 

1.1 Teoretična izhodišča 

 

Osredotočili smo se na opazovanje gibanja povpraševanja in ponudbe na slovenskem 

nepremičninskem trgu. Zanimalo nas je, kakšne so nepremičninske potrebe in v kakšni meri 

jih povpraševanje in ponudba zadovoljujeta. Nepremičninski trg je splet različnih interesov 

ponudbe in povpraševanja, na katere vplivajo makroekonomski, mikroekonomski in 

sociodemografski dejavniki (Schmitz in Brett 2001). Zaradi posebnih lastnosti nepremičnin, 

kot so heterogenost ponudbe, nepremičnost in neuničljivost, lahko trdimo, da je 

nepremičninski trg specifičen in se bistveno razlikuje od drugih trgov (Hočevar 2016). 

Kot smo že omenili, je za nepremičninski trg značilna heterogenost ponudbe. Heterogena 

ponudba pomeni, da je vsaka nepremičnina unikat. Trdimo lahko, da ne obstajata dve 

nepremičnini s popolnoma enakimi lastnostmi. Lastnost nepremičnin je poleg heterogenosti 

tudi nepremičnost, kar pomeni, da nobene nepremičnine ne moremo brez sorazmerno nizkih 

stroškov premakniti na drugo lokacijo. Naslednja značilnost nepremičninskega trga je, da se 

posamezne regije med seboj zelo cenovno razlikujejo. Mikroekonomski dejavniki pa hkrati 

povzročajo, da so cene za kvadratni meter stanovanja različne tudi znotraj ene regije. 

Sklenjene kupoprodajne pogodbe na trgu nepremičnin po navadi niso javno dostopne, zato 

kupci in prodajalci ne poznajo dobro tržno oblikovanih dejanskih cen, ki se praviloma precej 

razlikujejo od oglaševanih. Podatki o sklenjenih kupoprodajnih pogodbah na trgu 

nepremičnin so dostopni le na portalu Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS), in 

sicer z digitalnim potrdilom. Iz tega razloga se kupci pogosto odločajo za najem 

nepremičninskih posrednikov, saj sami ne uspejo pridobiti pomembnih tržnih informacij. 

Postopek pridobivanja tovrstnih informacij, ki so tipično asimetrične, je dolgotrajen, zahteven 

in drag. Nepremičninski posredniki tako po eni strani kupcem in prodajalcem pomagajo pri 

pridobivanju informacij, po drugi strani pa predstavljajo njihov transakcijski strošek. Ker je ta 

strošek v realnosti relativno majhen in sorazmeren ceni, kar pomeni, da na relativne cene 

stanovanj ne vpliva, ga lahko zanemarimo in se mu tudi v empirični analizi izognemo. 



 

3 
 

Zaradi nepremičnosti, trajnosti in dolge dobe izgradnje nepremičnin je usklajevanje ponudbe 

in povpraševanja možno le na daljši rok. Dolgo obdobje, potrebno za izgradnjo nepremičnine, 

in njena dolga življenjska doba povzročata kratkoročno neelastično ponudbo. To pomeni, da v 

primeru povečanega povpraševanja po določenih stanovanjih zaradi demografskih sprememb 

(povečanja družin zaradi zvišane stopnje rodnosti) na kratek rok ne moremo povečati 

njihovega števila, temveč je za to lahko potrebnih nekaj let. Čeprav je fizični obseg ponudbe 

nepremičnin na kratek rok podan, se na spremembe v povpraševanju v veliki meri odzivata 

izkoriščenost obstoječih kapacitet in cena. Podobno se v primeru upadanja povprečja poveča 

odstotek nezasedenosti in ustvari pritisk na znižanje cen (Allen in Floyd 1997).  

Značilnost nepremičnin je tudi dolga življenjska doba, kar pri vzpostavitvi nove ponudbe 

pomeni, da ta na nepremičninskem trgu predstavlja le manjši delček celotne obstoječe 

ponudbe. Ker se ponudbo nepremičnin lahko razširi le v daljšem roku in ker je za 

nepremičnine značilna dolga življenjska doba, se ob relativno neelastični funkciji ponudbe že 

ob malenkostnem povečanju povpraševanja cene nepremičnin precej zvišajo. Razširitev 

ponudbe na nepremičninskem trgu je vezana predvsem na pričakovano povpraševanje, 

medtem ko so trenutne razmere na trgu vezane le na pričakovane kratkoročne spremembe 

(Allen in Floyd 1997). 

Statistične analize gibanja cen rabljenih in drugih nepremičnin kažejo, da so cene nepremičnin 

v času odvisne od makroekonomskih dejavnikov, ki ustvarjajo razlike v cenah med 

statističnimi regijami. Prav tako lahko to trdimo tudi za skupino sociodemografskih 

dejavnikov. Mikroekonomski dejavniki pa naj bi po rezultatih statističnih analiz značilno 

vplivali predvsem na razlike v ceni nepremičnin znotraj samih regij (Guirguis, Giannikos in 

Andersson 2005).  

 

1.2 Namen in cilja magistrske naloge 

 

Namen magistrske naloge je bil obravnava najvplivnejših dejavnikov oziroma lastnosti 

rabljenih stanovanj, ki imajo vpliv na oblikovanje cen na slovenskem trgu rabljenih stanovanj. 

Ugotoviti smo želeli, ali je glede na višino cen rabljenih stanovanj trg le-teh v Sloveniji zaradi 

mikroekonomskih in sociodemografskih razmer mogoče razvrstiti v diferencirane skupine. 

Prav tako smo želeli s pomočjo hedonske analize proučiti, kateri mikroekonomski dejavniki 

vplivajo na oblikovanje cene kvadratnega metra rabljenega stanovanja. 
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Cilja magistrske naloge so bili: 

 poiskati teoretične temelje za razumevanje oblikovanja cen na trgu rabljenih stanovanj v 

Sloveniji, predvsem z vidika elastičnosti funkcij ponudbe in povpraševanja ter z vidika 

dejavnikov, ki vplivajo na položaje teh dveh funkcij; 

 poiskati vplivne dejavnike na ceno rabljenih stanovanj v slovenskih regijah in ugotoviti, 

ali med regijami obstajajo statistično značilne razlike v variabilnosti cen stanovanj in 

njihovi povprečni vrednosti ter kateri dejavniki oblikujejo ceno kvadratnega metra 

rabljenega stanovanja. 

 

Temeljna teza in hipoteze: 

 

Temeljna teza magistrske naloge je, da je trg rabljenih stanovanj v Sloveniji zaradi 

makroekonomskih in sociodemografskih dejavnikov segmentiran na diferencirane trge, na 

katerih lahko posamezni mikroekonomski dejavniki cen stanovanj na te cene vplivajo 

različno. 

Zaradi razvoja Slovenije in zaradi raznolikosti pokrajin se ustvarjajo oziroma oblikujejo 

imigracijski in emigracijski tokovi med regijami. Imigracijske regije so tiste, ki so z vidika 

razvitosti, razvojnih priložnosti ali pa možnosti oddiha in turizma zanimivejše, zato je 

povpraševanje po rabljenih stanovanjih v teh regijah večje kot v drugih. Na drugi strani pa 

imamo tudi razlike med drugimi regijami, saj na primer dolenjska in savinjska regija ponujata 

vrsto zaposlitvenih možnosti in podjetniških priložnosti, medtem ko podravska regija 

predstavlja najmanj razvito in zato tudi najbolj emigracijsko območje. Pričakovali smo, da 

bodo ob relativno neelastični krivulji ponudbe razlike v povpraševanju med regijami 

pripeljale do razlik v povprečni ceni na kvadratni meter rabljenega stanovanja. Hkrati pa smo 

pričakovali, da vsi mikroekonomski dejavniki v različnih skupinah regij ne vplivajo enako na 

ceno stanovanj, saj regionalni trgi med seboj niso povezani, stanovanja pa so nepremična. 

Temeljno hipotezo smo preverjali s pomočjo treh hipotez. 

Hipoteza 1: Povprečna cena za kvadratni meter rabljenega stanovanja se med slovenskimi 

regijami zaradi makroekonomskih in sociodemografskih dejavnikov statistično značilno  

razlikuje. 

Najprej smo s F-statistiko – Levenovim testom homogenosti varianc preverjali veljavnost 

ničelne domneve o enakosti varianc. Spremenljivka, ki določa regije, je kategorična ordinalna, 

kodirana s številkami od 1 do 8. Pri tem predstavlja območja Ljubljana, okolica Ljubljane, 
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Gorenjska, Primorska, Savinjska, Podravska, Dolenjska in Notranjska. Za primerjavo regij po 

določenih lastnostih smo uporabili analizo variance in natančnejšo post hoc analizo. 

V sklopu aposteriorne analize je bilo narejenih več različnih testov združevanja skupin regij v 

homogene statistične enote. Z apriorno analizo s kontrasti kot delom analize variance pa smo 

testirali razlike v cenah rabljenih stanovanj med homogenimi skupinami.  

Pričakovali smo, da bomo skupine regij od 1 do 8 združili v homogene skupine, med katerimi 

bodo značilne razlike v povprečni ceni na kvadratni meter rabljenega stanovanja, medtem ko 

znotraj homogenih skupin te razlike statistično ne bodo značilne. Vzrok za takšno stanje smo 

iskali v razlikah v velikostih BDP-ja na prebivalca med posameznimi regijami in v stopnji 

brezposelnosti, pri čemer smo pričakovali, da bo BDP na prebivalca v povprečju višji v 

regijah z višjo povprečno ceno stanovanja in da bo v teh regijah stopnja brezposelnosti 

statistično značilno nižja.  

Hipoteza 2: Mikroekonomske spremenljivke različno vplivajo na ceno rabljenih stanovanj v 

posameznih regijah. 

Pri preverjanju te hipoteze smo najprej z Levenovim testom homogenosti varianc ugotavljali 

statistično značilne razlike v razpršenosti med regijami za vse vključene spremenljivke. To 

so: velikost stanovanja, število sob, nadstropje, v katerem se stanovanje nahaja, starost 

stanovanja in vključenost balkona oziroma zunanjih površin v stanovanjsko enoto. 

Pričakovali smo, da ničelne hipoteze pri testu enakosti varianc ne bomo mogli zavrniti, prav 

tako smo pričakovali, da s F-testom ne bomo mogli zavrniti domneve o enakosti aritmetičnih 

sredin omenjenih spremenljivk. To pomeni, da smo pričakovali, da so hedonske značilnosti 

stanovanja med regijami približno enake. 

Nato pa smo izvedli analizo vpliva omenjenih mikroekonomskih dejavnikov (spremenljivk) 

na ceno za kvadratni meter stanovanja. Pričakovali smo, da bo velikost stanovanja negativno 

vplivala na ceno za kvadratni meter, saj dodatna velikost stanovanja gospodinjstvu prinese 

vse nižjo mejno koristnost. Število sob naj bi imelo pozitiven vpliv na ceno stanovanja, 

nadstropje negativnega, balkon in zunanje površine pa prav tako pozitivnega. Vendar so vse 

to samo predpostavke. 

Pri ugotavljanju statistične značilnosti vpliva navedenih dejavnikov na oblikovanje cen 

rabljenih stanovanj v Sloveniji sprva uporabimo metodo najmanjših kvadratov. 

Hipoteza 3: Med starostnimi razredi obstaja statistično značilna razlika v ceni idr. 

Pričakujemo, da se bo s staranjem nepremičnin zmanjševala tudi cena, vendar ne v enakem 

sorazmerju za posamezne regije. 
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1.3 Metode za doseganje ciljev 

 

S pomočjo analize cen rabljenih stanovanj smo želeli ugotoviti, ali med slovenskimi območji 

obstajajo statistično značilne razlike v višini cen rabljenih stanovanj, kaj povzroča razlike 

med regijami in kaj razlike v cenah kvadratnega metra stanovanja znotraj regij ter ali 

obstajajo razlike v povprečnih vrednostih pojasnjevalnih spremenljivk. Pri tem smo uporabili: 

 parametre opisne statistike z grafičnimi prikazi, 

 test normalne porazdeljenosti, 

 analizo variance (ANOVA) oziroma druge primerjalne teste, 

 posthoc teste (Student-Newman-Keuls, Tukey HSD in Scheffe) in apriorno analizo, 

 večrazsežno linearno regresijo (OLS in GLS). 

 

1.4 Predpostavke in omejite pri obravnavanem problemu 

 

Zaradi težavnosti pridobitve podatkov o pogodbenih cenah stanovanj je bila analiza pretežno 

narejena z izklicnimi cenami, objavljenimi prek nepremičninskih agencij ali individualnih 

objav. Podatki za analizo so bili zbrani v obdobju avgust–oktober 2018. Pričakovali smo, da 

so oglaševane cene nepremičnin nižje kot realne pogodbene cene, vendar pa to na določitev 

ključnih spremenljivk višine in gibanja cen naj ne bi vplivalo.  

Predvidene omejitve se kažejo predvsem pri podatkih. Medtem ko izklicne cene niso povsem 

natančen odraz tržnih cen, saj so praviloma previsoke, pa je do uradnih cen relativno težko 

priti. Problem smo v okviru naloge reševali z uradnimi bazami podatkov, ki smo jih omenili 

predhodno, vendar pa smo pričakovali, da bodo te za leto 2018 relativno skope. 

 

1.5 Prispevek k znanosti in stroki 

 

Prispevek magistrske naloge k znanosti lahko zajamemo v treh točkah: (1) izvedli smo 

poglobljeno in s sodobnimi kvantitativnimi metodami podprto mikroekonomsko analizo 

nepremičninskega trga rabljenih stanovanj; (2) ugotovili smo, ali v Sloveniji statistično 

potrjeno obstajajo različno razvita območja z višjimi in nižjimi cenami rabljenih stanovanj;  

(3) raziskali smo, ali so različni dejavniki v vseh slovenskih regijah pri določanju cene 

stanovanj enako značilni. 
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2 SLOVENSKI NEPREMIČNINSKI TRG 

 

Slovenski nepremičninski trg se je začel počasi oblikovati v devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja. Na začetku je bil le del tako imenovanega planskega gospodarstva, nepremičnine pa 

so bile predmet administrativnih metod ocenjevanja. Zaradi takratne drugačne državne 

ureditve – socializma – so imeli ljudje več ali manj enake prihodke, materialne dobrine so bile 

bolj cenjene od samega denarja. Cene nepremičnin so se tako oblikovale na reguliranem trgu, 

kjer so izmerili stanovanje, mu določili izmere in po določenih faktorjih izračunali končno 

vrednost nepremičnine. 

Ko je prišel čas prehoda v tržni sistem, se je dejansko razvil tudi pravi slovenski 

nepremičninski trg. Uveljavil se je poklic nepremičninskega posrednika, sodni cenilci pa so 

začeli brez faktorjev ocenjevati realno vrednost nepremičnin. Veliko nepremičnin se je začelo 

kupovati tudi kot naložbo. 

Slovenski nepremičninski trg je potreboval celo desetletje, da se je razvil in zaživel. Naraščalo 

je število kupoprodaj nepremičnin tako fizičnih kot pravnih oseb. Podjetja so nepremičnine 

videla kot odlično naložbo, saj je bila rast vrednosti nepremičnin dober in zadosten donos. 

Prav tako so nakupi nepremičnin bili dobra naložba zaradi takratnih davčnih olajšav, ki so 

podjetjem zniževale obdavčljive dobičke.  

Leta 2003 je država ukinila prej omenjene davčne olajšave, zato podjetja niso več toliko 

vlagala v naložbene nepremičnine. Na drugi strani pa so fizične osebe še vedno imele interes 

kupovati nepremičnine, saj se jih omenjene davčne olajšave niso dotikale, in tako so 

kupoprodaje nepremičnin še vedno naraščale. Dejstvo je, da prehitra rast in razvoj 

kateregakoli trga, brez upoštevanja nepredvidenih stroškov in tveganja, vodita v strm padec. 

Kot smo že omenili, naj bi se nepremičninski cikel oziroma nepremičninski krog obrnil v  

približno sedmih letih, kar pomeni, da se krog od največje vrednosti nepremičnine prek 

najnižje vrne na najvišjo v sedmih letih. Sedemletno obdobje je značilno za razvit 

nepremičninski trg s tradicijo. Slovenski nepremičninski trg pa je za polovico kroga 

potreboval štirinajst let, torej je deloval znatno počasneje kot drugi razviti nepremičninski trgi 

(GZS 2014). 

Slovenski nepremičninski trg se je med letoma 2003 in 2006 postopoma in stabilno razvijal, 

saj je Republika Slovenija (RS) v teh letih beležila relativno stabilno gospodarsko rast, k 

čemur je pripomogel vstop RS v Evropsko unijo (EU). V tem obdobju je naraščala 

produktivnost, upadala brezposelnost, inflacija in obrestne mere so bile relativno nizke. 

Povpraševanje po nakupu nepremičnin je zaradi ugodnih gospodarskih pogojev izjemno 

naraščalo, zato so prodajalci nepremičninam višali oziroma »napihovali« cene, ki so bile 

vedno bolj oddaljene od realnih cen (GURS 2008). 
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RS je v letu 2004 s polnopravnim članstvom vstopila v NATO in EU, kar je za slovensko 

gospodarstvo pomenilo dodatno stabilno rast in posledično je tudi trg nepremičnin za tuje 

investitorje postal varen, predvsem pa odprt za vse kupce iz EU. Pod ugodnimi pogoji 

financiranja, prostega nakupa nepremičnin s strani državljanov članic EU in tujih 

investitorjev, ki so na podlagi sklenjenih mednarodnih pogodb pod pogojem vzajemnosti 

lahko kupovali nepremičnine v Sloveniji, je povpraševanje vztrajno raslo, sorazmerno s 

povpraševanjem pa so se nenehno povečevale cene nepremičnin. Slovenija je prav tako 

ustvarila dostopnejši trg za zelo oddaljene investitorje, saj je v tem obdobju odprla več 

letalskih povezav in s tem postala vsestransko prometno dostopna. V letu 2007 se je Slovenija 

vključila tudi v evropski sistem prostega pretoka oseb in uvedla evro kot uradno valuto na 

območju RS. S tem so se še dodatno povečevale investicije v nepremičnine s strani tujih 

kupcev. Tuji investitorji so največ vlagali v trg hiš, in sicer so jih leta 2007 kupili 4,2 

odstotka, leta 2008 3,7 odstotka, leta 2009 1,7 odstotka in leta 2010 2,1 odstotka. Nato je leta 

2008 zaradi svetovne finančne krize drastično upadlo domače in tudi tuje povpraševanje po 

nepremičninah (SURS 2011). 

Na začetku leta 2008 pa vse do tretje četrtine leta 2008 je slovenski nepremičninski trg 

zaznamovala sprva počasnejša rast, zatem pa sunkovita rast tako obsega prometa z rabljenimi 

kot z novimi nepremičninami. Povečali so se tudi fizični obseg gradnje stanovanj in tržne 

cene, krediti so bili dostopni skoraj vsem gospodinjstvom in podjetjem ob nizkih obrestnih 

merah. Vsi navedeni ugodni pogoji za nakup nepremičnin so vodili v hudo gospodarsko krizo, 

saj nihče ni upošteval tveganja in visokih neposrednih stroškov, ki so sledili vsemu temu. 

Tako so je leta 2009 znatno znižalo število kupoprodaj na slovenskem nepremičninskem trgu. 

Zaradi znatno nižjega povpraševanja po nepremičninah so posledično cene nepremičnin 

drastično upadle. Krčenje obsega prometa z nepremičninami pa se je v letu 2010 počasi 

ublažilo, saj so slovenska gospodinjstva zaradi svoje sorazmerno nizke stopnje zadolženosti 

ob nizkih obrestnih merah za stanovanjska posojila z nadaljnjimi nakupi padec nepremičnin 

omilila. V marsikateri drugi evropski državi je bil upad na nepremičninskem trgu usodnejši 

kot v Sloveniji (SURS 2011). 

V razmerah finančne krize, torej po poku nepremičninskega balona, imamo običajno opraviti 

z zmanjšanjem cen nepremičnin, potrošnje ljudi, cen delnic, zadolževanja itd. ter s 

povečanjem finančnega nemira med ljudmi in obrestnih mer. Logika trenda cen nepremičnin 

v času finančne krize je enaka logiki vrednosti slehernega premoženja na osnovi donosa. Ob 

enakem donosu in različnih nadomestilih za tveganje dobimo zelo različne vrednosti. Visoka 

kapitalizacijska stopnja pomeni visoko oziroma višje tveganje in s tem nižjo vrednost 

nepremičnine. 

Začetek krize se je začel v Združenih državah Amerike (ZDA) ob internem borznem zlomu, 

saj se je velika večina investitorjev, tudi na prigovore bank in drugih institucij, odločila 

množično investirati v nepremičnine. Bili so idealni pogoji – nizke obrestne mere, močna 

gospodarska rast, splošna psihološka klima o trajnosti takih časov, lažen občutek varnosti itd. 
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Veliko so k temu pripomogle razne finančne inovacije, ki so zavajale oziroma dokončno 

zavedle ljudi. Razpršitev tveganja je zato bila usodna.  

Tudi razmere v Sloveniji niso bile ravno drugačne, vendar pa ne tako izrazite kot v ZDA. Rast 

gospodarstva, pri čemer je bila glavna pospešena dejavnost gradbeništvo, ugodni posojilni 

pogoji, nizke obrestne mere – vse to je še dodatno spodbujalo gospodinjstva k investiranju, 

najemu posojil, nakupom. Zaradi takšnega okolja so se cene nepremičnin drastično dvignile. 

Začeli so se finančni pretresi ne samo v ZDA, temveč tudi v Evropi. Banke so začele 

zaostrovati kreditne pogoje, da bi zadušile trgovanje na nepremičninskem trgu. V Sloveniji je 

prevladovalo mišljenje, da je vlaganje v nepremičnine varna investicija, ki ne pozna tveganja 

in so pričakovani prihodnji donosi, saj cene nepremičnin nikoli ne padajo. K temu je delno 

prispevala tudi ocenjevalna stroka, ki še vedno v večji meri temelji na zasnovi vrednosti 

stroška, kar posledično pomeni pogosto precenjenost nepremičnin.  

Finančna kriza naj bi prikazovala stanje, ko je zahteva po denarju večja od zaloge denarja, kar 

dejansko pomeni, da usahne likvidnost. Recesija je čas ekonomskega upada, krčenja BDP-ja. 

Osnovni povodi za krizo so bili prevelika dostopnost do posojil, kreditna diskriminacija, 

visoke cene nepremičnin in nizke obrestne mere. To so dejavniki, zaradi katerih se je začel 

napihovati nepremičninski balon. Vzroki nastanka krize pa so bili posledično dvig ključne 

obrestne mere, padec cen nepremičnin, nerealno visoke cene novih finančnih produktov, 

nerealna likvidnost, pomanjkanje kakovostnih naložb itd. Hitremu vzponu in hitri rasti trga je 

sledil sunkovit preobrat, izkazan skozi padec cen nepremičnin, padec prodaje nepremičnin, 

porast zalog nepremičnin, povečanje nezmožnosti plačevanja posojil in usihanje gradnje 

novih nepremičnin. 

Svetovna kriza privede do stanja nelikvidnosti. Likvidnost je ključna za preživetje, dobro 

poslovanje, dolgoročno stabilno stanje posameznika ali podjetja. Recesija je dejansko 

pokazala, da nepremičnine niso tako varna naložba in da vsekakor niso naložba brez  

tveganja.    

V letu 2013 je bilo ponovno doseženo še drugo dno krize slovenskega nepremičninskega trga. 

Beležili smo vedno manjšo rast števila kupoprodaj stanovanj, čeprav so številna slovenska 

gospodinjstva ob svoji sorazmerno nizki zadolženosti potrebovala dodatno stanovanjsko 

enoto. Kupoprodaje enot v večstanovanjskih stavbah in hišah s pripadajočim zemljiščem ter 

tudi kupoprodaje samih zazidljivih in kmetijskih zemljišč so vztrajno padale. V prvi polovici 

leta 2014 pa je rast kupoprodaj na slovenskem nepremičninskem trgu zopet nekoliko oživela. 

Slovenski nepremičninski trg se je ponovno zavrtel v fazo oživljanja. Evidentirane 

kupoprodaje stanovanjskih nepremičnin v primerjavi s polletjem prej so se na ravni države 

povečale za več kot četrtino. Nepremičnine v Sloveniji v drugi polovici leta 2015 kažejo na 

stalni trend rasti. Rast evidentiranih kupoprodaj na slovenskem nepremičninskem trgu je od 

leta 2015 počasi naraščala. Ko si je gospodarstvo počasi opomoglo in so bili pogoji nakupa 
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nepremičnin razmeroma dobri, ponudba vseh vrst nepremičnin pa je bila dovolj velika, se je 

počasi začela faza oživljanja nepremičninskega trga (GURS 2018a). 

V letu 2016 se je nadaljevala presenetljivo visoka rast prometa z nepremičninami. Ponovno je 

bil ključni dejavnik hitre rasti večje in ugodnejše bančno kreditiranje stanovanjskih nakupov 

prebivalstva. Ponovno se je torej povečevala kupna moč slovenskih gospodinjstev, ki so za 

lastne potrebe potrebovali dodatno bivalno enoto. Prav tako so se zaradi nizkih obrestnih mer 

in ugodnih pogojev nakupa povečevale investicije v naložbene nepremičnine. Tržne cene 

nepremičnin v letu 2016 so bile razmeroma sprejemljive, zato so postajale vedno zanimivejše 

za večje finančne naložbe (GURS 2016). 

Od leta 2016 naprej so se cene nepremičnin postopoma zviševale. Iz faze oživljanja in rasti se 

je nepremičninski trg približeval tretji fazi, in sicer preseženemu povpraševanju, kjer postane 

ponudba nepremičnin omejena in cenovno daleč od realnih cen. V letu 2017 smo se zopet 

soočili z nizkimi obrestnimi merami in ugodnim kreditiranjem, vendar so banke sedaj veliko 

previdnejše, kot so bile pred finančno krizo. Četrta faza nepremičninskega trga se imenuje 

faza upada, do katere v letu 2018 še nismo prišli (GURS 2018b). 

Slovenski nepremičninski trg se je tako začel razvijati že pred prehodom v tržno 

gospodarstvo. Z obrazci za izračun vrednosti nepremičnin so hiše bile sicer predmet 

administrativnih metod ocenjevanja. Z začetkom tržnega sistema pa se je slovenski 

nepremičninski trg tako rekoč šele razvil v delujoč nepremičninski trg. Potreboval je celo 

desetletje, da je popolnoma zaživel, vse do leta 2009, ko je svetovna kriza popolnoma 

porušila celotni sistem poslovanja. Slovenskemu nepremičninskemu trgu je tako upadala rast 

kupoprodaj vse do leta 2016, v katerem smo zopet začeli beležiti počasno in postopno rast 

kupoprodaj na obravnavnem trgu. 

 

2.1 Ponudba in povpraševanje po rabljenih stanovanjih 

 

Na nepremičninski trg vplivajo tri ključne skupine vplivnih dejavnikov, in sicer 

makroekonomski, mikroekonomski in sociodemografski dejavniki. Na spreminjanje 

nepremičninskega trga vplivajo BDP, BDP na prebivalca, dohodki prebivalstva, možnosti 

zaposlovanja, dostopnosti in pogojev posojil, pravna in davčna ureditev ter drugi vplivi. Na 

samo stanje nepremičninskega trga imajo velik vpliv tudi davčna zakonodaja in drugi 

predpisi, ki vplivajo na rast ali krčenje nepremičninskega trga. Ponudba nepremičnin je 

odvisna od cen in prostih zazidljivih zemljišč, načrtov razvoja v soseski ali širšem okolju, 

prostorskih aktov, stroškov dela in drugih produkcijskih dejavnikov. V stanju preseženega 

povpraševanja se na trgu vzpostavijo trg prodajalcev z visokimi cenami, spremembe v 

zasedenosti nepremičnin in pospeševanje izgradnje nepremičnin. V nasprotnem primeru, ko 
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se vzpostavi trg kupcev, so v boljšem položaju kupci. Do ponovne spremembe pride, ko se 

vzpostavi novo ravnotežje ponudbe in povpraševanja na trgu nepremičnin. 

Nepremičninskega trga ni mogoče popolnoma primerjati z drugimi trgi, ki so posledica 

različnih gospodarskih dejavnosti, kjer ima država regulatorni in nadzorni vpliv. 

Nepremičninski trg je nepopoln trg zaradi asimetričnosti informacij, segmentiranosti, 

relativne posebnosti nepremičnin ter interesov države po usmerjanju in uravnavanju trga. 

Razlikujeta se tudi pojma lokaliziranost in segmentiranost trga. Lokaliziranost pomeni, da je 

nepremičnina neločljivo povezana s samo lokacijo, lokalnimi razmerami, medtem ko 

segmentiranost pomeni, da na trgu obstajajo cone, tržna območja, torej različne vrste uporabe 

nepremičnin, na primer stanovanjska, glede na ceno luksuzna, glede na naložbeno motivacijo 

bivalna, najemna ipd. Popolni trg po svoji vsebini pomeni, da mora izpolnjevati vsaj naslednje 

kriterije, ki veljajo tudi za nepremičnine: zadostno število ponudnikov oziroma prodajalcev in 

povpraševalcev oziroma kupcev, enakomerna motiviranost, informiranost, obveščenost, 

podobnost nepremičnin, s katerimi se trguje, njihova medsebojna primerljivost in 

prenosljivost ter majhna možnost vpliva države na spreminjanje cen. To je popolno nasprotje 

od značilnosti nepremičninskega trga. 

Cirman (1999) podrobno opisuje značilnosti nepremičninskega trga in njegovo delovanje. 

Poudarja, da je nepremičninski trg predvsem zelo specifičen trg, saj se na njem srečujejo zelo 

različni interesi ponudbe in povpraševanja. Navaja, da ima trg nepremičnin drugačno 

delovanje v primerjavi z drugimi trgi, predvsem zaradi lastnosti nepremičnin, in se zato v 

določenih značilnostih bistveno razlikuje od drugih trgov. 

Za nepremičninski trg je značilno predvsem to, da se v marsičem razlikuje od drugih trgov. 

Razlogi za to so naslednji (Cirman idr. 2000, 8): 

 omejeni sta primerljivost in konkurenčnost med posameznimi nepremičninami, saj 

nepremičnine zaradi svoje edinstvenosti ne morejo biti standardizirane; 

 kupci glede cen in drugih značilnosti določene nepremičnine nimajo popolnih informacij, 

saj običajno ne gre za redne kupce in prodajalce. Informiranost na nepremičninskem trgu 

je zelo slaba; 

 ker so nepremičnine neločljivo povezane s svojo lokacijo, to pomeni, da je tudi 

konkurenca omejena na določeno geografsko območje. Za nepremičninski trg je tako 

značilna lokalizirana konkurenca; 

 prav tako je za nepremičninski trg značilna segmentiranost, kar pomeni, da se 

povpraševanje in ponudba gibljeta po posameznih segmentih zelo različno; 

 značilna je tudi kratkoročna neelastična ponudba, kar pomeni, da potrebujemo daljšo dobo 

za uskladitev povpraševanja in ponudbe. Če se povpraševanje znatno poviša, ponudbe ne 

moremo takoj povečati, saj je za izgradnjo nepremičnin potreben daljši čas; 

 za nepremičninski trg je značilno omejeno število kupcev in prodajalcev, s čimer trg 

pridobi svoje specifične lastnosti; 
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 nepremičninski trg je zelo občutljiv na spremembe glavnih ekonomskih indikatorjev, kot 

so zaposlenost, stabilnost dohodka in plače; 

 Na nepremičninski trg imajo velik vpliv tudi regulative občinskih in državnih organov, 

monetarne in fiskalne politike. 

 

Slika 1: Primerjava med trgoma popolne konkurence in nepremičnin 

Vir: Cirman 2007. 

Slika 1 prikazuje primerjavo med trgoma popolne konkurence in nepremičnin. Za trg popolne 

konkurence so značilni homogeni proizvodi, medtem ko so nepremičnine edinstvene, saj niti 

ena nima enakih lastnosti. Veliko število kupcev in prodajalcev na trgu popolne konkurence 

nima dovolj velikega vpliva na spreminjanje cene proizvodov, medtem ko je pri prometu z 

nepremičninami v določenem cenovnem razredu in času le omejeno število kupcev in 

prodajalcev. Na trg popolne konkurence ne vplivajo umetni viri, kot so državni in lokalni 

predpisi, vladni programi, monetarna, fiskalna politika, ki značilno vplivajo na 

nepremičninski trg. Lastnost nepremičnin je nepremičnost, kar na trgu popolne konkurence ne 

obstaja, saj so proizvodi v popolnosti mobilni. Za trg popolne konkurence je značilna tudi 

popolna informiranost vseh kupcev in prodajalcev, kar je na nepremičninskem trgu pogosto 

znatno slabše izvedljivo, saj navadno ne gre za redne kupce in prodajalce.  

Podobno značilnosti nepremičninskega trga opisuje tudi Pavlin (2011), ki za nepremičninski 

trg navaja, da je njegovo delovanje zelo drugačno od drugih trgov, predvsem zaradi njegovih 

edinstvenih značilnosti. Gre za trg nepopolne konkurence, na katerem najdemo edinstvenost 
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vsake nepremičnine posebej in ji težko najdemo pravo zamenjavo. Prav tako navaja, da je na 

nepremičninskem trgu majhno število kupcev in prodajalcev, ki niso popolnoma informirani. 

Opisuje pa tudi velik vpliv zakonov, ki vplivajo na poslovanje nepremičnin. 

Na drugi strani nepremičninski trg deluje zelo podobno kot drugi trgi, in sicer v štirih fazah: 

fazi oživljanja, fazi ekspanzije, fazi presežene ponudbe in fazi recesije. Trgi se med seboj 

razlikujejo le po času, ki ga porabijo za doseg vseh štirih faz (Mueller 1999). 

 

 

Slika 2: Faze nepremičninskega cikla 

Vir: Mueller 1999 

Slika 2 prikazuje vse štiri faze nepremičninskega cikla. V točki ena se nepremičninski trg 

nahaja v fazi oživljanja in se počasi vzpenja v drugo fazo, ki je faza ekspanzije. Iz druge faze 

prehaja v tretjo fazo presežene ponudbe in ravno med tema dvema fazama doseže svoj vrh. 

Nato počasi upada do četrte faze, torej recesije. Ker gre za ciklično gibanje, se to v določenem 

časovnem obdobju obrača. 

Nepremičninski trg na dolgi rok torej dosega štiri faze. Med prvo in drugo doseže vrh svojega 

cikla in točno v tem vrhu sta povpraševanje po nepremičninah in ponudba nepremičnin 

usklajena. V magistrski nalogi smo po podatkih Geodetskega urada Republike Slovenije 

(GURS) podrobno analizirali trenutno stanje slovenskega nepremičninskega trga in 

ugotavljali, v kateri fazi je trenutno slovenski nepremičninski trg. 

V letih 2017 in 2018 se je v Sloveniji nadaljeval trend rasti števila kupoprodaj na 

nepremičninskem trgu. Predvsem v prvem polletju smo v Sloveniji beležili visoko število 

sklenjenih kupoprodaj, kar nakazuje fazo rasti slovenskega nepremičninskega trga (GURS 

2019). 
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Gospodarski pogoji, kot so nizke obrestne mere, dostopnost kreditov in visoki dohodki, 

pospešujejo povpraševanje po nepremičninah. Takšni gospodarski pogoji spodbujajo 

prebivalstvo k nakupu stanovanjskih nepremičnin. Povpraševanje po nepremičninah narašča 

zaradi različnih dejavnikov, potrebe po bivalnem prostoru ali pa zaradi naložbenih razlogov. 

Povečevanje povpraševanja in povečevanje števila kupoprodaj na nepremičninskem trgu 

vodita v rast cen nepremičnin po vsej državi (GURS 2019). 

Cene nepremičnin so v letih 2016 in 2017 počasi naraščale, vendar v teh letih še niso dosegle 

rekordnih cen, ki so bile pred finančno krizo. V prvi polovici leta 2017 so bile cene rabljenih 

stanovanj v povprečju za 14 odstotkov nižje kot leta 2008, ko je bil nepremičninski cikel v 

svojem vrhu. Po poročilih in analizah je imel Kranj najmanjši padec cen v času finančne 

krize. V primerjavi z rekordnimi cenami nepremičnin v letu 2008 je imel namreč Kranj leta 

2017 le za 7 odstotkov nižje cene, Ljubljana pa za 14 odstotkov in Koper za 19 odstotkov 

nižje. Slovenska obala brez Kopra je v letu 2008 imela rekordno najvišje cene, ki so drastično 

upadle v času finančne krize in so v letu 2017 še vedno bile za 19 odstotkov nižje kot leta 

2008 (GURS 2017). 

V letu 2017 je rast cen na slovenskem nepremičninskem trgu ublažila tudi večja ponudba 

zaradi novogradenj, ki dosegajo nižje tržne cene kot rabljene stanovanjske nepremičnine. 

Visoke tržne cene stanovanjskih nepremičnin držijo rabljene stanovanjske nepremičnine na 

elitnih lokacijah ali pa na lokacijah, kjer ni možne širitve oziroma gradnje novih objektov 

(RCN 2017). 

Ključno gonilo rasti in razvoja nepremičninskega trga ter dejavnike, ki so vplivali na rast 

sklenjenih kupoprodaj nepremičnin v letu 2017 na slovenskem nepremičninskem trgu, 

pojasnjuje tudi Stanka Solar iz agencije Stan nepremičnine: »Dejansko je tako, kot kaže 

statistika. Povpraševanje še vedno presega ponudbo, predvsem pa zelo veliko ljudi stanovanja 

kupuje kot naložbo, torej z namenom, da jo bodo oddajali.« V njihovi agenciji, dodaja, je 

kupcev, ki stanovanje kupujejo kot naložbo, približno 35 odstotkov. »Najbolj gredo v promet 

manjša stanovanja na dobrih lokacijah, predvsem v centru Ljubljane,« razlaga Solarjeva. 

»Znamenj umirjanja ne vidim, pričakujem, da se bodo zdajšnje razmere nadaljevale še vsaj 

leto, leto in pol, nato se zaradi novogradenj utegne rast umiriti.« (Finance.si 2017) 

V letih 2017 in 2018 je slovenski nepremičninski trg beležil trend rasti števila kupoprodaj 

nepremičnin. V prvi polovici leta 2017 se je prodalo največ stanovanjskih nepremičnin, kar 

kaže na to, da se je slovenski nepremičninski trg v letu 2017 zopet znašel v fazi rasti. Njegovo 

rast so podpirale ugodne gospodarske okoliščine in predvsem nizke obrestne mere. V takšnih 

gospodarskih pogojih povpraševanje po nepremičninah znatno narašča, tako zaradi bivalnih 

kot zaradi naložbenih razlogov (GURS 2019). 

Ob branju poročil in analiz slovenskega nepremičninskega trga ugotavljamo, da je slovenski 

nepremičninski trg začel ponovno cveteti, število kupoprodaj je začelo postopoma naraščati, 
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po drugi strani pa tudi cene nepremičnin v Sloveniji zopet postopoma rastejo, saj se ponovno 

nagibamo k trgu prodajalcev, torej v stanje omejene ponudbe in visokega števila kupcev. 

Ponudba in povpraševanje sta ključna dejavnika ustvarjanja nepremičninskega trga. Njuno 

medsebojno usklajevanje določa ceno na trgu. Nanju vplivajo različni biološki, politični, 

ekonomski in socialni dejavniki. Med glavne oziroma kar najpomembnejše dejavnike, ki 

vplivajo na ponudbo, uvrščamo (Dujc 2017): 

 razpoložljivost nepremičnin, 

 cene nepremičnin, 

 obdavčenje, 

 donosnost in varnost vlaganja v druge oblike naložb. 

 

Na usklajevanje ponudbe in povpraševanja ter s tem ustvarjanja vrednosti na trgu pa vpliva 

tudi medsebojni odnos že omenjenih štirih dejavnikov, ki so (Torkar 2018): 

 koristnost nepremičnine, 

 redkost, 

 želja tržnih udeležencev, 

 kupna moč prebivalstva. 

 

Povpraševanje določa obseg možnih kupcev ali najemnikov, ki povprašujejo po določenih 

vrstah premoženjskih pravic. Temelji na želji možnih kupcev, da bi pridobili nepremičnino. 

Pogoj za to so zadostna finančna sredstva. Upoštevajoč, da so trgi nepremičnin največkrat 

nepopolni (vpliv zasebnih lastnikov pri zemljiščih, razne oblike državnega nadzora, obseg in 

kakovost informacij itd.), tako ponudba kot povpraševanje ne izražata vedno ravnotežne cene 

nepremičnine, torej cene, ki bi bila podlaga za zamenjavo lastnika. Zaradi tega razloga ima 

toliko večjo pomembnost pogajalska sposobnost udeležencev. Povpraševanje in ponudba 

dolgoročno pomembno vplivata na višino in dinamiko spreminjanja cen nepremičnin, medtem 

ko je kratkoročno ta vpliv manjši oziroma skoraj zanemarljiv. Ekonomske zakonitosti kažejo, 

da pri presežku ponudbe ali pomanjkanju povpraševanja pride do znižanja cen nepremičnin in 

najemnin. Ponudba je na kratek rok izrazito neelastična, kar pomeni, da je za povečanje 

ponudbe nepremičnin potreben daljši čas. Tudi zato so nepremičnine zanimive kot naložbe, še 

zlasti pri zniževanju cen nepremičnin. Če opazujemo nepremičnino na kratek rok, je treba 

vedeti, da je ponudba neelastična. To pomeni, da se ravnotežna tržna cena spremeni le v 

daljšem obdobju. 

Kadar je ponudba prešibka, povpraševanje pa veliko, prihaja do nasprotnega pritiska na tržne 

cene nepremičnin. Samo povpraševanje se veliko hitreje prilagaja spremembi cen kot pa 

ponudba povpraševanju. Na večje število povpraševalcev po nepremičninah imajo poleg 

lokalnih vplivov pomemben vpliv tudi obrestne mere, spremembe količine denarja v obtoku, 

razne informacije in drugi dejavniki vpliva na odločitve.   
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Ravnotežna točka ponudbe in povpraševanja po nepremičninah je točka, po kateri se 

sprejemajo odločitve o nadaljnji gradnji nepremičnin oziroma o nadaljnji proizvodnji. Če so 

stroški proizvodnje oziroma gradnje nižji od tržnih cen, bodo začeli graditi nepremičnine do 

uskladitve ponudbe in povpraševanja. V praksi se ti procesi odvijajo počasi oziroma na dolgi 

rok zaradi neelastičnosti ponudbe. 

Na strani ponudbe v dejavnosti prometa z nepremičninami nastopajo vsi tisti, ki želijo prodati 

ali oddati nepremičnino. Lahko so to fizične ali pravne osebe, torej investitorji, gradbena 

podjetja, nepremičninska podjetja itd.  

Ker so nepremičnine nepremične, trajne in za njihovo izgradnjo potrebujemo relativno veliko 

časa, je tudi usklajevanje ponudbe in povpraševanja mogoče le v daljšem roku. Zaradi 

navedenih razlogov prihaja do kratkoročne neelastične ponudbe, kar pomeni, da pri 

povečanem povpraševanju po specifičnih nepremičninah v krajšem roku ne moremo povečati 

njihovega števila, temveč je za takšno povečanje ponudbe lahko potrebnih več let (Allen in 

Floyd 1997). 

Ponudbo nepremičnin lahko razdelimo na ponudbo novogradenj in na ponudbo rabljenih 

nepremičnin. Ponudba novogradenj je odvisna od cen zemljišč, stroškov gradnje, možnosti in 

pogojev financiranja, pričakovane prodajne cene, davčne zakonodaje, substitutov na trgu ipd. 

Nekateri pomembni dejavniki, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje ne glede na kraj, so 

naslednji (Torkar, 2018): 

 dejavniki lokacije (dostop, topografija, klimatske razmere), 

 širši družbeni dejavniki (demografski trendi, migracije, kulturno okolje ipd.), 

 dejavniki gospodarstva (raven plač, možnosti zaposlitve, ponudba financiranja ipd.), 

 dejavniki vpliva države (predpisi, vezani na zakonodajo, obdavčitve, razne oblike državne 

pomoči ipd.). 

Razmerje vseh štirih dejavnikov oblikovanja vrednosti na nepremičninskem trgu izkazuje 

delovanje gospodarskega načela ponudbe in povpraševanja. Koristnost in zaželenost 

nepremičnine imata največji vpliv na ponudbo. Razpoložljivost nepremičnin omejujeta 

redkost in kupna moč pri potencialnih kupcih. Tudi na povpraševanje po nepremičninah 

vplivata redkost in zaželenost, medtem ko na drugi strani povpraševanje zatira omejena kupna 

moč. Ugotavljamo, da medsebojni splet vseh dejavnikov, ki vplivajo na povpraševanje in 

ponudbo, skupaj ustvarja ceno nepremičnin na trgu. 
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2.2 Mikroekonomski dejavniki trga rabljenih stanovanj 

 

Ekonomika nepremičninskega trga proučuje delovanje nepremičninskega trga in dejavnike, ki 

vplivajo na cene nepremičnin. Njen namen je ugotavljanje upravičenosti investiranja v 

nepremičnine, ugotavljanja tržnih razmerij in predvidevanje prihodnjih trendov na 

nepremičninskem trgu. Nepremičnine so tesno povezane s splošno gospodarsko situacijo v 

ožjem in širšem okolju. Na globalni ravni sta pomembna obseg in trend rasti BDP-ja tako v 

sami državi, sosednjih državah kot lokacijsko po regijah. 

 

Trg nepremičnin bi lahko opisali kot prostor, kjer se ustvarja promet z nepremičninami. Pri 

proučevanju nepremičninskega trga je treba upoštevati določene posebnosti. Nepremičninski 

trg je izrazito lokaliziran, slojevit in povezan z asimetričnimi informacijami. Ko govorimo o 

trgu nepremičnin, se moramo zavedati, da gre v primeru nepremičnin v splošnem za 

neelastično ponudbo in fiksno lokacijo. Ko govorimo o nepremičninskem trgu, govorimo o 

medsebojnem delovanju fizičnih ali pravnih oseb, ki nepremičninske pravice običajno 

zamenjujejo za denarna sredstva.  

 

Nepremičnine so neločljivo vezane na svojo lokacijo, kar izraža njihovo nepremičnost in nam 

pove, da na njihovo ceno vplivajo tamkajšnji dejavniki. Izrazito naraščanje cen nepremičnin v 

večjih mestih ne vpliva nujno na ceno nepremičnin na kateri izmed lokacij zunaj mesta, še 

manjši pa je vpliv na cene nepremičnin v drugem mestnem središču. To lastnost nepremičnin 

imenujemo lokaliziranost nepremičninskega trga. Segmentiranost oziroma slojevitost pa je 

druga pomembna značilnost nepremičninskega trga, ki je posledica različnih skupin 

povpraševalcev po določenih značilnostih nepremičnin. Izraža se na več načinov (Torkar, 

2018): 

 glede na uporabo: obstajajo različni trgi za stanovanjske, poslovne, trgovske ipd. 

nepremičnine, 

 glede na ceno: dražje nepremičnine se prodajajo drugačnemu segmentu kupcev kot 

nepremičnine nižjega kakovostnega in cenovnega razreda, 

 glede na investitorjeve želje in pričakovanja: različni investitorji pričakujejo od naložbe v 

nepremičnine različne koristi, na primer bivanje, oddajanje ipd. 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na mikroekonomske dejavnike trga oziroma smo 

proučevali mikroekonomiko trga rabljenih stanovanj, zato smo si za cilj magistrske naloge 

postavili poiskati teoretične temelje oblikovanja cen na omenjenem mikro trgu. Že omenjeni 

makro dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje in ponudbo ter s tem posledično na oblikovanje 

cen nepremičnin, so podlaga za oblikovanje cen nepremičnin mikro trga rabljenih stanovanj. 

Lahko trdimo, da so ključni dejavniki oblikovanja cen rabljenih stanovanj koristnost 

nepremičnine, redkost, želja in kupna moč prebivalstva oziroma tržnih udeležencev. Na mikro 
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trg rabljenih stanovanj pa ključno vpliva tudi soseska. Ta je manjši del trga, ki ima svojo 

logiko razvoja, ponudbe in povpraševanja ter nasploh tržnih značilnosti, ki veljajo tudi za širši 

trg. Nepremičninski trg lahko delimo tudi na podtrge, kar je vsebinsko enako na primer trgu 

rabljenih stanovanj. Podtrg pa ima zopet svoje posebnosti in je zelo odvisen od lokacije, kjer 

se nahaja. V primeru proučevanja trga rabljenih stanovanj v Sloveniji sta pri oblikovanju cen 

tesno povezani dve vrsti nepremičnin, in sicer rabljeno stanovanje in stavbno zemljišče. 

Povezava rabljenih nepremičnin in stavbnih zemljišč je ključnega pomena pri oblikovanju cen 

rabljenih stanovanj. Gre za to, da če v neki soseski primanjkuje oziroma ni več na razpolago 

prostih stavbnih zemljišč, cene rabljenih stanovanj naraščajo. Če izračunamo nakup stavbnega 

zemljišča, plačilo komunalnega prispevka za priklop objekta na infrastrukturo, gradbeno 

dovoljenje, arhitekta in samo gradnjo objekta, v večini primerov ugotovimo, da je takšen 

postopek cenejši od nakupa rabljenega stanovanja. V soseskah, kjer je okolje že popolnoma 

pozidano, so rabljena stanovanja dražja, saj možnosti za izvedbo novogradenj praktično več 

ni.  

V magistrski nalogi prav tako proučujemo dejavnike vpliva na ceno rabljenih stanovanj med 

slovenskimi regijami in ugotavljamo, zakaj obstajajo razlike v variabilnosti cen rabljenih 

stanovanj. Vrednost na trgu se ustvarja in ohranja z medsebojnim odnosom makroekonomskih 

dejavnikov. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na razlike v cenah rabljenih nepremičnin med 

slovenskimi regijami, so na primer (Torkar, 2018): 

 dejavniki lokacije: dostop, topografija, klimatske razmere, 

 širši družbeni dejavniki: demografski trendi, migracije, kulturno okolje, 

 dejavniki gospodarstva: raven plač, možnost zaposlitve, ponudba financiranja; 

 dejavniki vpliva države: predpisi, vezani na zakonodajo, obdavčitve, razne oblike državne 

pomoči. 

Ugotavljamo, da je treba za razumevanje mikro trga rabljenih stanovanj v Sloveniji zelo 

natančno proučiti vse že omenjene dejavnike, ki ustvarjajo končno tržno ceno rabljenih 

stanovanj. Dejstvo je, da moramo vse naštete dejavnike upoštevati, da lahko oblikujemo ceno 

posamezne nepremičnine, saj je vsaka nepremičnina unikat. 

 

2.3 Pravna ureditev trga rabljenih stanovanj 

 

Splošni krovni zakon na področju nepremičnin je Stvarnopravni zakonik (SPZ). Ta zakon 

ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, 

prenosa, varstva in prenehanja. Stvarne pravice so lastninska pravica, zastavna pravica, 

služnosti, pravica stvarnega bremena in stavbna pravica. Z vsemi naštetimi stvarnimi 

pravicami se srečujemo na področju ureditve nepremičninskega trga (SPZ 2002). 
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SPZ je sestavljen iz dvanajstih delov oziroma poglavij. V prvem delu so obrazložena temeljna 

načela. V drugem delu so predstavljeni vsi temeljni pojmi za samo razumevanje zakona. 

Tretje poglavje je namenjeno obrazložitvi pojma posesti, ki je neposredna dejanska oblast nad 

stvarjo. Četrto poglavje je namenjeno najobsežnejši stvarni pravici, lastninski pravici, ki je 

pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo 

razpolagati. Peto poglavje je namenjeno obrazložitvi etažne lastnine, ki je lastnina 

posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov. Šesto poglavje podrobno razdela 

pojem zastavne pravice. Gre za pravico zastavnega upnika, da se zaradi neplačila zavarovane 

terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljenega 

predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja. V sedmem poglavju je opisan zemljiški 

dolg, ki so ga zaradi zlorabljanja zemljiškega pisma črtali iz uporabe. Osmo poglavje je 

namenjeno prenosu v zavarovanje. Gre za prenos lastninske pravice v zavarovanje, ki je 

oblika zavarovane terjatve, pri kateri ostane premičnina v neposredni posesti prenosnika ali 

tretje osebe zanj. V devetem poglavju so podrobno razdelane služnosti. Služnost je pravica 

uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča 

določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari. V desetem poglavju pa 

je razloženo stvarno breme, ki je stvarna pravica, na podlagi katere je lastnik obremenjene 

nepremičnine zavezan k prihodnjim dajatvam ali storitvam. V enajstem poglavju je razložena 

stavbna pravica. To je stvarna pravica, katere pomen je imeti v lasti zgradbo nad ali pod tujo 

nepremičnino. V zadnjem poglavju so obrazložena še predhodna in končna določila zakona 

(SPZ 2000). 

Drugi zakon, ki je pomemben pri obravnavi nepremičnin, je Stanovanjski zakon (SZ-1). Ta 

ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoje za 

načrtovanje stanovanj, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, 

stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in 

uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju, pristojnosti in 

naloge občin na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na 

stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega 

zakona (SZ-1 2003). 

Če s SZ-1 ni določeno drugače, se za lastninskopravna razmerja na mikro trgu rabljenih 

stanovanj prav tako uporabljajo določbe SPZ, ki je temelj pravne ureditve nepremičnin: »Če s 

tem zakonom ni določeno drugače, se za lastninskopravna razmerja v večstanovanjskih 

stavbah ter upravljanje večstanovanjskih stavb uporabljajo določbe SPZ-ja.« (SZ-1 2003) 

Pri prometu z nepremičninami pa poleg navedenih zakonov uporabljamo tudi Obligacijski 

zakonik (OZ), s katerim se urejajo obligacijska razmerja ki jih urejajo drugi zakoni, prav tako 

se uporabljajo določbe tega zakonika glede vprašanj, ki niso urejena v takem zakonu (OZ 

2001). 
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Nepremičninski trg urejajo še drugi zakoni, kot na primer Gradbeni zakon (GZ), ki ureja 

pogoje za graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov (GZ 2017). 

S prvim junijem 2018 je začel veljati nov oziroma prenovljen GZ, ki prav tako dodatno ščiti 

tudi kupca rabljenih stanovanj. Med drugim prinaša novosti glede pridobivanja gradbenega 

dovoljenja, pravno varnost za končne kupce in večjo varnost pri nakupu naložbenih 

nepremičnin ter povečuje nadzor nad gradnjo objektov. Prav tako prinaša novosti glede 

problematike nedovoljenih gradenj, saj daje možnost neproblematičnim nedovoljenim 

gradnjam, da se pod določenimi pogoji lahko legalizirajo (GZ 2017). 

Pravna podlaga trga nepremičnin je, kot sam nepremičninski trg, zelo kompleksna. Zakoni, ki 

še dodatno podpirajo delovanje nepremičninskega trga, so tudi: Zakon o davku na 

nepremičnine (ZdavNepr), ki ureja davek na nepremičnine, postopek odmere in način 

plačevanja davka (ZdavNepr 2013), Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih 

stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), ki določa pravila dveh 

posebnih nepravdnih postopkov, ki sta namenjena uskladitvi nepremičninskih evidenc z 

dejanskim stvarnopravnim položajem nepremičnin (ZVEtL-1 2017), Zakon o varstvu kupcev 

stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), ki določa pravila o prodaji stanovanj in 

enostanovanjskih stavb z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve 

obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi 

(ZVKSES 2004), Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), ki ureja evidentiranje 

nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, postopek urejanja in spreminjanja meje 

zemljiških parcel, postopek vpisa podatkov o stavbah in delih stavb v kataster stavb ter vpisa 

njihovih sprememb, register nepremičnin, izdajanje podatkov in druga vprašanja, povezana z 

evidentiranjem nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZEN 2006), in še mnogi drugi. 

Ugotavljamo, da je trg rabljenih stanovanj zelo kompleksen za obravnavanje. Tako je tudi 

pravna podlaga za obravnavanje tega mikro trga razdeljena na zakone, pravilnike, odločbe in 

novele, ki do podrobnosti definirajo delovanje stanovanjskega trga. 
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3 KLJUČNI DEJAVNIKI OBLIKOVANJA CEN RABLJENIH STANOVANJ 

 

Kot smo že omenili, so ključni dejavniki oblikovanja cen rabljenih stanovanj razdeljeni na tri 

glavne kategorije: makroekonomske, mikroekonomske in sociodemografske dejavnike. Prvi 

dejavniki se naprej delijo na podkategorije, ki analizirajo BDP, dohodke prebivalstva in 

možnosti zaposlovanja v obravnavani državi. Druga skupina mikroekonomskih dejavnikov je 

sestavljena iz lastnosti rabljenih stanovanj in dejavnikov lokacije, ki igra ključno vlogo pri 

oblikovanju tržnih cen nepremičnin. Kot zadnjo kategorijo dejavnikov oblikovanja cen 

rabljenih stanovanj smo proučevali tudi sociodemografske dejavnike, ki temeljijo na razlikah 

med imigracijskimi in emigracijskimi regijami. 

Velik vpliv na tržno ceno nepremičnin imajo predvsem makroekonomski in mikroekonomski 

dejavniki. Omenjene dejavnike zelo dobro opisujejo Pagourtzi, Assimakopoulus, 

Hatzichristos in French (2003), ki navajajo, da makroekonomski dejavniki vplivajo predvsem 

na trendno gibanje cen, mikro dejavniki pa so povezani z lastnostjo stanovanj, kot so lokacija, 

starost, opremljenost, bližina infrastrukture itd. Iz tega izhaja, da moramo pri oblikovanju cen 

nepremičnin upoštevati obe skupini dejavnikov, saj makroekonomski dejavniki delujejo bolj 

globalno, medtem ko se mikroekonomski dejavniki osredotočajo predvsem na manjše 

podrobnosti.  

Reichert (1990) opisuje različne dejavnike oblikovanja cen nepremičnin. Navaja, da na 

ponudbo in povpraševanje po nakupu in prodaji nepremičnin ter s tem posledično na končne 

tržne cene nepremičnin vplivajo poleg makroekonomskih in mikroekonomskih dejavnikov, 

kot so dohodki prebivalstva in možnosti zaposlovanja, tudi drugi dejavniki. Gre za 

sociodemografske dejavnike, kot so bivanjski slog, način in razvoj mišljenja zaradi vpliva 

neformalnih institucij, demografske razmere in državna, zlasti fiskalna in socialna politika.   

Tudi Miller in Sklarz (1986) opisujeta in analizirata dejavnike oblikovanja cen nepremičnin 

ter poudarjata, da je zelo pomembno analizirati različne skupine dejavnikov, saj ima vsaka 

skupina svojevrsten vpliv na oblikovanje cene. Poudarjata predvsem, da je treba proučiti 

dejavnike na globalni ravni oziroma makroekonomske dejavnike, se potem osredotočiti na 

mikroekonomski trg in analizirati vse mikroekonomske dejavnike ter ne nazadnje dobro 

proučiti sociodemografske dejavnike, ki prav tako v veliki meri vplivajo na oblikovanje cen 

nepremičnin. Trdita, da če zanemarimo določene dejavnike, lahko dobimo nepravilno 

predstavo o cenah nepremičnin na trgu. 

V nadaljevanju smo poskusili izluščiti ključne sestavine tržnih cen rabljenih stanovanj, 

podprte z analizo dejavnikov vseh treh glavnih skupin in njihovih podkategorij. Prikazali smo 

predvsem povezavo med vsemi tremi glavnimi skupinami dejavnikov oblikovanja cen 

nepremičnin na slovenskem nepremičninskem trgu. 
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3.1 Makroekonomski dejavniki 

 

Makroekonomija proučuje globalno ekonomijo in zajema velik, obsežen krog dejavnikov, ki 

jo oblikujejo. Osredotoča se na širšo sliko celotne agregatne ekonomije in ne le posameznih 

tržišč kot mikroekonomija. Prek makroekonomije proučujemo spremembe v gospodarstvu in 

razlagamo odnose med makroekonomskimi dejavniki (Finančni slovar 2018a). 

Makroekonomski dejavniki so celoten output gospodarstva, BDP, BDP na prebivalca, 

zaposlenost, raven cen, ekonomski odnosi s tujino, gospodarski cikel itd. V magistrski nalogi 

smo se posvetili predvsem BDP-ju in BDP-ju na prebivalca, dohodkom prebivalstva ter 

možnosti zaposlovanja, saj so navedeni makroekonomski dejavniki ključni pri oblikovanju 

cen rabljenih stanovanj. 

 

3.1.1 Bruto domači proizvod in bruto domači proizvod na prebivalca 

 

BDP je ključni gospodarski makroekonomski kazalec vsake države na svetu. Meri kakovost 

in izdatnost proizvodnje vsake države. Predstavlja vrednost vseh dokončanih proizvodov in 

storitev, ki so bili ustvarjeni znotraj ene države v določenem obdobju. Namen njegovega 

izračunavanja je pridobiti poglobljen vpogled v gospodarsko aktivnost znotraj države, njen 

razvoj in stopnjo njene rasti. BDP na prebivalca pa kaže, kako razvito ekonomijo ima 

določena država ter kakšna sta standard in kakovost življenja znotraj te države, prav tako pa je 

pomemben pokazatelj trenutnega stanja, saj nam pokaže, v kateri fazi ekonomskega cikla se 

država nahaja (Finančni slovar 2018b). 

BDP je eden izmed zelo pomembnih makroekonomskih dejavnikov na področju 

nepremičninskega trga, saj nam ne kaže le tega, v kateri ekonomski fazi je celotna država, 

temveč se njegova vrednost preslikava tudi v nepremičninski cikel. Na podlagi tega lahko 

ugotovimo, ali je nepremičninski trg v fazi oživljanja, fazi rasti in razvoja, fazi preseženega 

povpraševanja ali v fazi upada. 

Njegova rast nakazuje gospodarsko okrevanje in s tem tudi običajno rast cen nepremičnin. 

Trend rasti BDP-ja je neločljivo povezan z globalnimi tržnimi cenami nepremičnin. Kadar pa 

govorimo o upočasnjeni rasti BDP-ja, mislimo na umirjanje cen nepremičnin. Gospodarsko 

okrevanje ali na drugi strani gospodarsko nazadovanje je tesno povezano s cenami 

nepremičnin. Od rasti ali padca BDP-ja v državi so odvisni dejavniki ponudbe in 

povpraševanja. Dejavniki, kot so dostopnost posojil, obrestne mere, stanje na finančnih trgih, 

dohodki gospodinjstev itd., se gibljejo glede na rast ali padec BDP-ja v določeni državi 

(Torkar, 2018). 
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Po poročanju Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) se je BDP v Sloveniji v 

četrtem četrtletju leta 2018 zvišal za 4,1 odstotka v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega 

leta. BDP v letu 2018 pa je bil po prvi oceni višji za 4,5 odstotka. Pri pregledovanju podatkov 

SURS-a iz leta 2018 ugotavljamo, da se je BDP v zadnjem četrtletju v primerjavi s tretjim 

četrtletjem zvišal. Za 0,8 odstotka se je zvišal tudi v primerjavi z enakim četrtletjem leta 2017 

(SURS 2018a). 

Prav tako ugotavljamo, da sta se v zadnjem četrtletju leta 2018 povečala izvoz in uvoz. 

Slovenija je v decembru 2018 beležila za 2,2 milijarde evrov izvoza ali za 2,0 odstotka več 

kot v decembru 2017, uvozilo pa se je za 2,4 milijarde evrov ali za 6,0 odstotka več kot v 

decembru 2017 (SURS 2018b). 

Sklepamo, da je pospešena tudi rast investicij v osnovna sredstva, saj podatki SURS-a iz let 

2016 in 2017 kažejo, da so se investicije v osnovna sredstva povečale za 11,9 odstotka. 

Največ se je vlagalo predvsem v gradbene objekte ter v stroje in opremo (SURS 2017a). 

Vlaganje v nepremičnine se je povečalo za 18,2 odstotka, od tega je bilo največ vloženega v 

nestanovanjske zgradbe, in sicer za 21,7 odstotka. Tudi na začetku leta 2018 se je v povprečju 

prav za toliko povečalo vlaganje v nepremičnine, medtem ko se je vlaganje v sredini leta 

povečevalo precej bolj umirjeno. Investiranje v stanovanjske zgradbe se je povečevalo za 9,4 

odstotka, kar je nekoliko izrazitejše povečanje kot v prejšnjih četrtletjih leta 2018, saj so 

takrat vlaganja naraščala od 4,9 odstotka do 8,5 odstotka (SURS 2017a). 

SURS ocenjuje, da je BDP v letu 2018 znašal 43.000 milijonov evrov, kar je nominalno za 

4,5 odstotka več kot v letu 2017. Realno lahko rečemo, da se je BDP povečal za 5 odstotkov. 

Ker se je povečevalo zunanje povpraševanje, je temu primerno okrevala tudi rast BDP-ja v 

letu 2018, prav tako se je okrepilo tudi domače povpraševanje, kar je za BDP države še toliko 

pomembneje (SURS 2018a). 

S stanjem iz leta 2017 se je v letu 2018 nadaljevala visoka rast domačega trošenja, uvoz je 

rastel hitreje od izvoza in tudi zaposlenost v državi je naraščala. BDP se je v prvem četrtletju 

leta 2018 zvišal za 4,6 odstotka. Vlaganje v gradbene objekte se je povečalo za 12,6 odstotka, 

od tega se je vlaganje v nestanovanjske zgradbe povečalo izraziteje, in sicer za 15,6 odstotka. 

Tudi vlaganje v stanovanjske zgradbe se je povečalo za 4,5 odstotka (SURS 2018c). 
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Slika 3: Rast obsega bruto domačega proizvoda (glede na isto četrtletje prejšnjega leta) 

Vir: SURS 2018d. 

Slika 3 prikazuje rast obsega BDP-ja glede na isto četrtletje prejšnjega leta v stalnih cenah. Iz slike je 

razvidno, kako je BDP v prvem četrtletju leta 2015 začel počasi padati in se šele v tretjem četrtletju 

istega leta začel zviševati, vse do ponovnega padca v prvem četrtletju leta 2016. Zatem smo v letu 

2016 beležili počasno rast BDP-ja vse do leta 2017, v katerem smo v prvem četrtletju beležili vzpon 

BDP-ja in ustalitev rasti, nato pa v letu 2018 zopet padec. Če gledamo graf v celoti, lahko trdimo, da 

BDP v Sloveniji v obdobju med letoma 2015 in prvim četrtletjem leta 2018 počasi raste (SURS 

2018d). 

Ugotavljamo, da ima BDP v državi močno povezavo z oblikovanjem cen nepremičnin. Ko 

BDP raste, rastejo tudi cene nepremičnin, na drugi strani pa takrat, ko blagostanje 

gospodarstva pada, padajo tudi cene nepremičnin na trgu. Ekonomski cikel je dejansko enak 

ciklu na nepremičninskem trgu. Prvo fazo imenujemo faza oživljanja, saj se takrat 

gospodarstvo razvija in se beleži rast, v tem času pa se oživlja tudi nepremičninski trg. V 

drugi fazi gospodarstvo z rastjo napreduje in na trgu nepremičnin raste ponudba. Tretja faza je 

faza, ko se rast gospodarstva počasi upočasnjuje, na nepremičninskem trgu pa se kaže kot faza 

preseženega povpraševanja. Ko v zadnji fazi gospodarstvo upada, upadajo tudi cene 

nepremičnin. 

 

3.1.2 Dohodki prebivalstva 

 

Dohodki prebivalstva v RS so se skozi leta gibali sorazmerno z BDP-jem. Ko je BDP v državi 

naraščal, so naraščali tudi dohodki prebivalstva in prav tako standard v državi, ko je BDP v 

državi padal, pa so se tudi dohodki prebivalstva zniževali, prav tako je padal standard. 
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SURS opisuje vse kazalnike blaginje v Sloveniji. Ko govorimo o dohodkih prebivalstva, je 

eden izmed pomembnih kazalnikov blaginje države tudi bruto prilagojeni razpoložljivi 

dohodek gospodinjstev in nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva 

(NPISG) – poleg vseh razpoložljivih sredstev v denarju, ki jih imajo gospodinjstva in 

nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, obsega še socialne transferje v 

naravi, ki jih pridobijo brezplačno ali po cenah, ki niso ekonomsko pomembne, kot na primer: 

izobraževalne, zdravstvene, stanovanjske, kulturne in rekreacijske storitve. NPISG je izjemno 

pomemben za blaginjo države, saj prek njega določamo možen obseg trošenja dobrin in 

javnih storitev. Če NPISG raste, to ugodno vpliva na blaginjo (SURS 2018c). 

Pri proučevanju rezultatov dopolnilnih kazalnikov, ki jih je opisal SURS, ugotavljamo, da je 

bila od leta 2008 do leta 2011 zabeležena hitra rast povprečne plače, na kar je vplival takratni 

nov plačilni sistem v javnem sektorju, predvsem pa dvig minimalne plače. Nato je od leta 

2012 do leta 2013 zaradi gospodarske krize prišlo do upočasnitve gospodarstva. Država je 

bila prisiljena uvesti varčevalne ukrepe, s tem pa je prišlo tudi do znižanja plač v javnem 

sektorju. Prav tako se je v letu 2013 povečala neenakost porazdelitve dohodka, in sicer za 0,3 

odstotka več kot pred kriznim obdobjem v letu 2007. Od leta 2014 naprej gospodarstvo počasi 

okreva, beleži se tudi rast gospodarstva, kar je zopet privedlo do postopnega povečevanja 

povprečne plače (SURS 2018c).  

Ugotavljamo, da so dohodki prebivalstva eden izmed ključnih dejavnikov oblikovanja cen na 

trgu nepremičnin. Ko dohodki prebivalstva rastejo, se povečuje tudi povpraševanje po 

nepremičninah, s tem pa se na nepremičninskem trgu sproži rast cen na tržišču. Ko dohodki 

prebivalstva padajo, pa upada tudi povpraševanje po nepremičninah. Ostaja velika ponudba 

nepremičnin, ki imajo le majhno število potencialnih kupcev, zato posledično cene 

nepremičnin na trgu padajo. 

 

3.1.3 Možnosti zaposlovanja 

 

Tudi možnosti zaposlovanja se gibljejo sorazmerno z rastjo in upadom BDP-ja v državi. Ko 

se v gospodarstvu beleži rast, se odpira tudi več delovnih mest in s tem se zmanjšuje 

brezposelnost v državi. V fazi upadanja rasti gospodarstva pa se krčijo tudi prosta delovna 

mesta in možnosti zaposlovanja so manjše. 

Od zaposlenosti ljudi je odvisen tudi nepremičninski trg. Krediti na bankah so dostopni 

ljudem, ki so zaposleni, in sicer na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma njihovih prihodkov 

na mesec. Večje kot so možnosti zaposlovanja ljudi v državi, večje so možnosti za pridobitev 

kredita in nakup nepremičnin.  
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Iz analize Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je razvidno, kako se giblje 

število brezposelnih ljudi v Sloveniji skozi leta. Število registriranih brezposelnih oseb se je 

nižalo v primerjavi z obdobjem od začetka krize v letu 2008, ko so bile v drugi polovici leta 

2008 izrazito slabe gospodarske razmere. Zaradi upada gospodarstva oziroma takratne 

finančne krize se je na začetku leta 2009 veliko ljudi odpuščalo, predvsem trajno presežnih 

delavcev in stečajnikov – brezposelnost se je takrat močno zvišala. Po podatkih ZRSZ-ja je 

bilo brezposelnih oseb pred krizo 60.000, medtem ko se je konec leta 2009 brezposelnost 

zvišala na več kot 96.000 brezposelnih oseb (ZRSZ 2009).  

V letih 2010 in 2011 je bila brezposelnost predvsem pod vplivom sezonskih dejavnikov. 

Brezposelnost se je močno zvišala le konec decembra 2010 zaradi kasneje zavrnjene 

pokojninske reforme. Iz pokojninske reforme je izhajalo, da se bodo tisti, ki so bili ob koncu 

leta 2010 registrirani kot brezposelni, lahko upokojili po tedaj veljavni pokojninski 

zakonodaji. Posledično se je pri ZRSZ-ju prijavilo veliko starejših oseb, ki so želele izkoristiti 

to možnost (ZRSZ 2011).  

V letu 2012 se je nadaljevalo podobno stanje kot v letih 2010 in 2011. Nato je v letu 2013 

gospodarstvo ponovno udaril že drugi val krize in je brezposelnost v državi zaradi kriznih 

okoliščin ponovno narasla. Že v januarju 2014 je število brezposelnih doseglo najvišjo točko.  

V nadaljnjih mesecih leta 2014 se je gospodarstvo postopoma in zelo počasi začelo postavljati 

na noge in temu primerno je počasi upadala tudi brezposelnost v državi. Brezposelnost je 

upadala tudi v letu 2015, najizrazitejši upad brezposelnosti pa so na ZRSZ-ju zabeležili v letu 

2016, in sicer za 11,9 odstotka v primerjavi s prejšnjim letom. Tak trend se je nadaljeval tudi 

v letih 2017 in 2018 (ZRSZ 2018). 

 

Slika 4: Registrirane brezposelne osebe po območnih službah Zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje v novembru 2017, število in letne stopnje rasti 

Vir: MDDSZ 2018. 

Slika 4 prikazuje registrirane brezposelne osebe po območnih službah ZRSZ-ja v novembru 

2017. Iz nje je razvidno, da je bil največji porast brezposelnosti dosežen v Območni službi 
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Murska Sobota, in sicer za 7 odstotkov, medtem ko je bil najmanjši porast zabeležen v 

Območni službi Nova Gorica, in sicer za 0,8 odstotka. Brezposelnost se je znatno povečala 

tudi v Kranju, in sicer za 5,7 odstotka, v Sevnici za 5,3 odstotka, v Velenju za 3,9 odstotka, v 

Celju za 3,7 odstotka in na Ptuju za 3,3 odstotka (MDDSZ 2018). 

ZRSZ v obvestilu za javnost navaja, da se je brezposelnost od decembra 2016 do decembra 

2017 zmanjšala po celotni državi, predvsem pa v Trbovljah, in sicer za 21 odstotkov, v 

Novem mestu za 17,5 odstotka in v Mariboru za 16,7 odstotka. V območnih službah, kot so 

Ptuj, Nova Gorica, Ljubljana, Murska Sobota in Velenje, se medletni upadi brezposelnosti ne 

zaznavajo drastično, njihovi medletni upadi brezposelnosti so tako rekoč podpovprečni 

(ZRSZ 2018). 

Iz obvestila za javnost, ki ga je za mesec december 2017 izdal ZRSZ, je razvidno, da se je 

brezposelnost glede na predhodni mesec pričakovano zvišala, saj je bilo v navedenem mesecu 

več iztekov zaposlitev za določen čas in manj zaposlovanja, medletno pa se je še naprej 

zmanjševalo. ZRSZ prav tako navaja, da je bilo ob koncu leta 2017 na zavodu prijavljenih 

85.060 brezposelnih, kar je za 3,2 odstotka več kot novembra in 14,6 odstotka manj kot 

decembra 2016. V letu 2017 se je na ZRSZ tudi ponovno prijavilo 82.379 brezposelnih oseb, 

kar je za 8,4 odstotka manj kot v letu 2016, zaposlila pa sta se 68.602 brezposelna, kar je 8,4 

odstotka manj kot leto prej (ZRSZ 2018). 

Glede na strokovna izhodišča, ki jih je ZRSZ izdal v letu 2018, ugotavljamo, da se dejavniki 

oblikovanja cen nepremičnin rabljenih stanovanj gibljejo sorazmerno. Ko se beleži 

gospodarska rast, rastejo tudi omenjeni dejavniki, in ko gospodarstvo beleži upad, tudi 

omenjeni dejavniki upadajo. Rast in padec povezujejo štiri faze, ki jih dosežejo vsi omenjeni 

dejavniki sorazmerno, temu primerno pa se oblikujejo tudi cene nepremičnin na trgu. 

 

3.2 Mikroekonomski dejavniki 

 

Mikroekonomske dejavnike obravnava veda, ki se imenuje mikroekonomija. Je področje 

ekonomije, ki proučuje ekonomske pojave in procese, vezane na majhne gospodarske 

subjekte, kot so podjetja in potrošniki. Mikroekonomija se torej ukvarja z mikro trgom, kar 

pomeni, da se osredotoča na posamezne dele gospodarstva. Je ravno obraten pogled, kot ga 

ima na ekonomijo makroekonomija, ki spremlja gospodarstvo na globalni ravni (Finančni 

slovar 2018c). 

V magistrski nalogi bomo v okviru mikroekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje 

cen rabljenih stanovanj na slovenskem nepremičninskem trgu, obravnavali dve vrsti 

dejavnikov. Sprva se bomo osredotočili na mikroekonomski dejavnik lastnosti rabljenih 

stanovanj, zaradi katerih se spreminja tudi njihova tržna cena, nato pa bomo proučili še 
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mikroekonomski dejavnik lokacije, kjer se nahaja rabljeno stanovanje, in kako lokacija vpliva 

na oblikovanje cen rabljenih stanovanj na nepremičninskem trgu. 

 

3.2.1 Lastnosti rabljenih stanovanj 

 

Lastnosti vseh nepremičnin lahko razdelimo v tri večje skupine: fizične, ekonomske in 

institucionalne lastnosti. Od vseh treh skupin ima določena nepremičnina določene lastnosti, 

ki skupaj kreirajo končno tržno vrednost nepremičnine. Tako jih deli tudi Cirman idr. (2000, 

3), ki navajajo: »Nepremičnine imajo nekoliko drugačne ter unikatne lastnosti v primerjavi z 

drugimi dobrinami na trgu. Te lastnosti lahko razdelimo na fizične, ekonomske ter 

institucionalne.« 

Ko govorimo o fizičnih lastnostih nepremičnin, govorimo o njihovih osnovnih lastnostih. 

Cirman idr. (2000) kot eno izmed osnovnih lastnosti navajajo nepremičnost, kar pomeni, da je 

osnovni element nepremičnine zemljišče, ki je popolnoma nepremično. Vse, kar je na 

zemljišču zgrajeno, je po pravnem načelu »superficius solo cedit« trajno spojeno z 

zemljiščem – tako velja za objekt, da je prav tako nepremičen, zaradi povezanosti z izredno 

visokimi stroški izvedbe premika. 

Cirman idr. (2000) kot drugo osnovno fizično lastnost nepremičnin opisujejo neuničljivost, 

kar pomeni, da imata zemljišče in objekt, ki je na njem zgrajen, dolgo življenjsko dobo. 

Lastnost neuničljivosti pa se vseeno loči na fizično in ekonomsko neuničljivost. Ko govorimo 

o ekonomski neuničljivosti, mislimo na ekonomsko vrednost zemljišča, ki je pod določenimi 

pogoji lahko nična. Takšno nično vrednost zemljišča imenujemo kontaminacija.  

Cirman idr. (2000) nato še kot tretjo osnovno fizično lastnost nepremičnine navajajo izrazito 

heterogenost nepremičnin. Zaradi neločljive povezanosti nepremičnine z lokacijo, na kateri se 

nahaja, ni mogoče v naravi najti dveh popolnoma enakih nepremičnin.  

Enako opisuje fizične lastnosti Torkar (2017, 12): »Pomembne lastnosti nepremičnine so 

nepremičnost, neuničljivost in heterogenost, v povezavi z okoljem nepremičnine in 

značilnostmi okolja. Te lastnosti ločijo nepremičnine od premičnin. Zgradbe, vsaj nekatere, je 

mogoče premikati, kar je povezano z visokimi, pogosto nesprejemljivimi stroški. Enako velja 

tudi za neuničljivost nepremičnin, vendar pa neuničljivost zemljišč omogoča dolgo 

življenjsko dobo nepremičninam. Gre pravzaprav za trajno dobrino.« 

Naslednja skupina lastnosti nepremičnin so ekonomske lastnosti nepremičnin. Cirman, Čok, 

Lavrič in Zakrajšek (2000) opisujejo dotične ekonomske lastnosti kot drugačne ekonomske 

lastnosti, ki jih imajo druge dobrine, saj se razlikujejo glede na prostor, soodvisnost od okolja 

ipd. Dana ponudba, trenutno povpraševanje in prostost zemljišč vplivajo na redkost 

nepremičnin. Tudi fizična, ekonomska in socialna lokacija ključno vplivajo na vrednost in 
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uporabnost nepremičnin. Lastnost soodvisnosti pa nam pove, kako močne povezave ima 

nepremičnina z drugo pomembno infrastrukturo, kot so bližina cest, šol, vrtcev, mestnega 

prevoza, lekarne ipd. Kot ekonomsko zelo pomembna lastnost nepremičnin se prav tako 

kažeta dolga življenjska doba nepremičnin in dolga povračilna doba investicij v 

nepremičnine. 

Tudi Torkar (2017, 12) opisuje ekonomske lastnosti nepremičnin zelo podobno. Fizična in 

predvsem ekonomska lokacija nepremičnin vplivata na raznoliko uporabo ter s tem na 

vrednost in uporabnost nepremičnin. Zelo pomemben vpliv na vrednost lokacije imata tudi 

dostopnost in lega nepremičnine. Ključne ekonomske lastnosti nepremičnin so torej redkost, 

soodvisnost ter fizična in ekonomska lokacija.  

Zadnja ključna skupina lastnosti nepremičnin so institucionalne lastnosti nepremičnin, ki jih 

Cirman idr. (2000) opisujejo kot lokalne in regionalne navade, zakonodajo ter nepremičninska 

združenja in organizacije, ki imajo moč vplivati z različnimi načini regulacije na vrsto, izgled 

in uporabo nepremičnin. 

Enako navaja Torkar (2017, 12): »Gre za vpliv nepremičninskih zakonov, nadzore najemnin, 

nadzore parceliranja in podobno. Na uporabo in nasploh na poslovanje z nepremičninami 

vplivajo tudi lokalni in regionalni običaji okolja, razna nepremičninska združenja in sorodne 

organizacije. Pomembne so tudi navade in običaji prebivalstva v okolju.« 

Ugotavljamo, da vse tri skupine lastnosti, torej fizične, ekonomske in institucionalne, v svoji 

povezanosti vplivajo na oblikovanje vrednosti nepremičnin in skupno prispevajo k 

oblikovanju končne tržne vrednosti nepremičnine na trgu. 

 

3.2.2 Lokacija 

 

Lokacija nepremičnine je eden izmed ključnih dejavnikov oblikovanja končne tržne cene. 

Znan moto nepremičninskih posrednikov je »lokacija, lokacija in še enkrat lokacija«. 

Različne analize trga nepremičnin kažejo, da so po obrobnih krajih v Sloveniji cene 

nepremičnin tudi za več kot polovico nižje od cen nepremičnin v večjih mestih, predvsem v 

Ljubljani in na slovenski obali. Ljubljana dosega tako visoke cene nepremičnin predvsem 

zaradi nasičenosti s fakultetami in šolami, in ker je kraj z največjo naseljenostjo in največjo 

populacijo – je pravzaprav eno izmed najpomembnejših poslovnih in trgovskih središč. Na 

drugi strani pa tudi obalna mesta Slovenije dosegajo izjemno visoke cene, saj je njihova 

lokacija najprivlačnejša zaradi morja in ugodne klime. 
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Slika 5: Povprečne cene rabljenih stanovanj (evrov/m
2
), Slovenija in izbrana območja, 

polletno 2015–2017 

Vir: GURS 2017. 

Slika 5 nam prikazuje gibanje povprečnih tekočih cen rabljenih stanovanj v Sloveniji na 

različnih območjih od leta 2015 do leta 2017. Ugotavljamo, da je ogromna razlika v cenah 

med Obalo in Ljubljano, ki vsa leta dosegata najvišje cene, ter med Celjem in Mariborom, 

kjer so cene rabljenih stanovanj približno enkrat nižje (GURS 2017). 

Kryvobokov (2007) opisuje pomembnost lokacije pri oblikovanju tržne cene nepremičnin kot 

ključni oziroma najpomembnejši dejavnik pri določanju vrednosti nepremičnin. Na 

ukrajinskem nepremičninskem trgu je izvedel raziskavo, s katero je proučeval lokacijske 

dejavnike in poskušal izluščiti, kaj je tisto ključno, zaradi česar je lokacija tako znatnega 

pomena. Ugotovil je, da na dejavnik lokacije vpliva večje število lastnosti lokacije ter da je 

mogoče vse te lastnosti proučevati in razumeti le, ko analiziramo geografsko ožji 

nepremičninski trg.  

Tudi Šubičeva (1997) je podrobno raziskovala dejavnik lokacije kot enega izmed pomembnih 

dejavnikov oblikovanja končne tržne cene nepremičnin. Opisuje, da stanovanja, ki so zunaj 

ožjega mestnega središča, praviloma izgubljajo privlačnost in s tem tudi vrednost. Vrednost 

izgubljajo predvsem zaradi oddaljenosti od delovnih mest, nakupovalnih centrov, šol itd.  

Mbachu in Lenono (2005) sta v svoji raziskavi prav tako ugotovila, da je lokacija 

nepremičnin eden izmed izjemno pomembnih oblikovalcev cene, predvsem z vidika 

dostopnosti, oddaljenosti od pomembne infrastrukture in izgleda same okolice. 
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Iz analiz vseh navedenih avtorjev, ki so proučevali, kako pomemben je dejavnik lokacije za 

oblikovanje končne cene nepremičnin, je razvidno, da je lokacija zelo pomemben dejavnik, 

lahko bi trdili, da je celo eden izmed najpomembnejših dejavnikov oblikovanja končne cene 

nepremičnin. Vsekakor ga je pri vrednotenju nepremičnin treba upoštevati. Če je lokacija v 

bližini potrebne infrastrukture ali pa na atraktivni lokaciji v naravi, daje nepremičnini višjo 

vrednost, in obratno. 

 

3.3 Sociodemografski dejavniki 

 

V skupini sociodemografskih dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje cen rabljenih stanovanj 

na slovenskem nepremičninskem trgu, smo se osredotočali predvsem na imigracijske in 

emigracijske regije. Zanimalo nas je, koliko sociodemografski dejavniki vplivajo na končno 

tržno ceno rabljenih stanovanj. Prav tako smo se poglobili v razliko v cenah med regijami, v 

katere se ljudje priseljujejo, torej imigracijskimi regijami, ter med ceno rabljenih stanovanj v 

regijah, iz katerih se ljudje odseljujejo, torej emigracijskimi regijami.  

Kako velik vpliv imajo sociodemografski dejavniki na oblikovanje cen nepremičnin, 

podrobno opisuje Mandič (2007), ki se prav tako osredotoča na regije, v katere se ljudje 

naseljujejo, in regije, iz katerih se ljudje izseljujejo. Opisuje vse dejavnike, ki določeno regijo 

delajo privlačno za bivanje, in prav tako dejavnike, ki določene druge regije delajo 

neprivlačne za bivanje. Navaja, da razvoj nepremičninskega trga v Sloveniji bistveno vpliva 

na demografski razvoj Slovenije, torej govori o soodvisnosti sociodemografskih dejavnikov in 

nepremičninskega trga. 

Podatke za opis imigracijskih in emigracijskih regij smo črpali iz SURS-a, ki je glede 

statističnih regij RS izdal pojasnilo o njihovih teritorialnih spremembah. Za statistične regije 

SURS (2017a) navaja: »Statistične regije Slovenije so ena izmed predpisanih ravni 

teritorialne členitve Slovenije, ki jih SURS uporablja pri zbiranju in izkazovanju statističnih 

podatkov. Regionalni podatki se uporabljajo za podporo regionalnemu razvoju, pri 

strokovnem načrtovanju in merjenju učinkov regionalne politike ter za družbenogospodarske 

analize.«  

V Sloveniji poznamo imigracijske in emigracijske regije, v mestih pa elitne in manj elitne 

predele. Tudi drugi dejavniki, kot so staranje prebivalstva, nizka rodnost in drugi demografski 

dejavniki, dolgoročno vplivajo na oblikovanje ponudbe in povpraševanja ter na 

nepremičninski trg (Green in Hedershott 1993). 

Statistične regije, ki smo jih obravnavali, so naslednje: pomurska, podravska, koroška, 

savinjska, zasavska in posavska regija, regija jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska, 

gorenjska, primorsko-notranjska, goriška in obalno-kraška regija (SURS 2018c). 
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3.3.1 Imigracijske regije 

 

Imigracijske regije so regije, v katere se ljudje priseljujejo zaradi takšnih in drugačnih 

razlogov. Po navadi so ti razlogi predvsem ekonomske narave, kot na primer višina povprečne 

plače, stopnja brezposelnosti, stopnja tveganja revščine, stopnja rasti regionalnega BDP-ja, 

število podjetij, število delovnih mest itd. Glavni razlog priseljevanja je iskanje boljšega 

standarda v določeni regiji. 

Med imigracijske regije po podatkih SURS-a iz leta 2017 spadajo naslednje regije: savinjska, 

posavska, jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska, primorsko-notranjska in obalno-kraška 

(SURS 2018). 

 

Slika 6: Pozitivni selitveni prirast po regijah 

Vir: SURS 2017b. 

Slika 6 nazorno prikazuje pozitivni selitveni prirast v imigracijskih regijah. Vsekakor ima 

osrednjeslovenska regija največji prirast, in sicer po podatkih, ki jih je SURS (2017) navedel 

v Statističnem portretu slovenskih regij 2017 – »regije v številkah«, ima ta regija v 

analiziranem letu pozitivnega prirasta za 1041 ljudi. Na drugi strani pa ima najmanj 

pozitivnega prirasta primorsko-notranjska regija, ki jo sicer štejemo v skupino imigracijskih 

regij, in sicer v letu 2017 le za 5 ljudi (SURS 2017b). 

Po pregledu izkaznic, ki jih je SURS (2017b) opisal v Statističnemu portretu slovenskih regij 

2017 – »regije v številkah«, ugotavljamo, da se ljudje v omenjene regije priseljujejo predvsem 

zaradi boljšega standarda. Imigracijske regije imajo večinoma nižjo stopnjo brezposelnosti, 

višjo povprečno mesečno plačo, nižjo stopnjo tveganja revščine, višjo rast regionalnega BDP-

ja, več podjetij itd. (SURS 2017b). 
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Kot smo omenili, se v imigracijske regije ljudje priseljujejo, s tem pa povečujejo tudi število 

povpraševalcev po nepremičninah. Opisali smo, da ko je na nepremičninskem trgu 

povpraševanje večje kot ponudba, tržne cene nepremičnin rastejo. Kot je razvidno iz slike 6, 

je največji selitveni prirast zabeležen za osrednjeslovensko in obalno-kraško regijo. Za obe 

regiji so prav tako zabeležene najvišje tržne cene nepremičnin na slovenskem trgu, kar je 

razvidno iz slike 5. 

Ponovno ugotavljamo, da so sociodemografski dejavniki zelo pomembni tudi pri oblikovanju 

cen nepremičnin, saj ugodni pogoji za življenje oziroma boljši standard v določeni statistični 

regiji povečuje priseljevanje v to regijo, s tem pa se povečujeta povpraševanje po 

nepremičninah in posledično rast tržnih cen nepremičnin v takšni statistični regiji. 

 

3.3.2 Emigracijske regije 

 

Emigracijske regije so nasprotje od imigracijskih regij. Iz teh regij se ljudje izseljujejo, saj so 

po navadi v emigracijskih regijah slabši pogoji življenja oziroma imajo emigracijske regije 

slabši življenjski standard kot imigracijske regije. 

Po podatkih SURS-a (2017b) so emigracijske regije naslednje: pomurska, podravska, 

koroška, zasavska, gorenjska in goriška regija (SURS 2017b). 

 

Slika 7: Negativni selitveni prirast po regijah 

Vir: SURS 2017b. 
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Slika 7 nazorno prikazuje negativni selitveni prirast omenjenih regij. Kadar govorimo o 

emigracijskih regijah, govorimo vedno o negativnem selitvenem prirastu oziroma o 

izseljevanju ljudi iz omenjenih emigracijskih regij. 

Kot kaže analiza SURS-a za leto 2017, ima najvišji negativni selitveni prirast Gorenjska, in 

sicer so se iz te regije v zadnjem letu izselili kar 403 ljudje. Najmanjši negativni selitveni 

prirast ima goriška regija, iz katere se je po podatkih v letu 2017 izselilo le 7 ljudi (SURS 

2017b). 

Po pregledovanju izkaznic, ki jih je SURS (2017b) opisal v Statističnemu portretu slovenskih 

regij 2017 – »regije v številkah«, ugotavljamo, da imajo analizirane regije za razliko od 

imigracijskih regij višjo stopnjo brezposelnosti, nižjo povprečno plačo, višjo stopnjo tveganja 

revščine, nižjo rast regionalnega BDP-ja, manj podjetij itd. Ugotavljamo, da je življenjski 

standard v opisanih regijah nižji kot v regijah, v katere se ljudje priseljujejo (SURS 2017b). 

Če primerjamo sliko 7, kjer je prikazan negativni selitveni prirast in kjer izstopa predvsem 

gorenjska regija z najvišjim negativnim selitvenim prirastom, in sliko 5, kjer so prikazane 

povprečne cene rabljenih stanovanj od leta 2015 do leta 2017, ugotovimo, da je gorenjska 

regija skoraj med zadnjimi regijami po višini tržnih cen nepremičnin. Iz slike 5 je prav tako 

razvidno, da najnižje povprečne cene rabljenih stanovanj dosegata pomurska in podravska 

regija, ki prav tako spadata med emigracijske regije. 

Iz navedenega je ponovno razvidno, kako velik vpliv imajo sociodemografski dejavniki na 

oblikovanje tržnih cen nepremičnin. Več kot se ljudje iz določene regije izseljujejo, manjše je 

povpraševanje. V emigracijskih regijah gre po navadi za fazo večje ponudbe kot 

povpraševanja. S povečevanjem ponudbe in nižanjem povpraševanja cene nepremičnin 

padajo. Iz tega razloga imamo v določenih regijah višje cene nepremičnin kot v drugih.  

Lahko se strinjamo tudi s tem, kar je zapisal Quigley (1999), in sicer da je za trg nepremičnin 

mogoče trditi, da je kazalnik gospodarskih razmer v državi, saj se te kažejo skozi 

makroekonomske, mikroekonomske in sociodemografske dejavnike, ki skupaj oblikujejo 

tržne cene nepremičnin ter to kažejo v gibanju ponudbe in povpraševanja. 
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4 METODOLOGIJA IN PODATKI ZA ANALIZO 

 

V magistrski nalogi smo proučevali temeljno tezo, ki trdi, da je trg rabljenih stanovanj v 

Sloveniji zaradi makroekonomskih in sociodemografskih dejavnikov segmentiran na 

diferencirane trge, na katerih lahko posamezni mikroekonomski dejavniki cen stanovanj na te 

cene vplivajo povsem različno. 

Kvantitativna analiza je analiza, s katero zbiramo podatke prek reprezentativnega vzorca, ki 

ga pridobimo na podlagi matične množice, ki jo želimo proučiti, nato pa rezultate 

reprezentativnega vzorca povzemamo nazaj na matično množico. Kvantitativne raziskave se 

uporabljajo za zbiranje numeričnih podatkov, ki nam prikazujejo sicer statistično, vendar 

nenatančno stanje, število, povezanost določenih pojavov v matični množici (Bajt in Štiblar 

2002). 

 

4.1 Opis raziskave 

 

Za preverjanje temeljne teze magistrske naloge smo si pomagali s postavitvijo treh hipotez: 

Hipoteza 1: Povprečna cena za kvadratni meter rabljenega stanovanja se med slovenskimi 

regijami zaradi makroekonomskih in sociodemografskih dejavnikov statistično značilno  

razlikuje. 

Hipoteza 2: Mikroekonomske spremenljivke različno vplivajo na ceno rabljenih stanovanj v 

posameznih regijah. 

Hipoteza 3: Med starostnimi razredi obstaja statistično značilna razlika v ceni idr. 

Pričakujemo, da se bo s staranjem nepremičnin zmanjševala tudi cena, vendar ne v enakem 

sorazmerju za posamezne regije. 

Analiza trga nepremičnin pomeni ugotavljanje nepremičninskih potreb oziroma 

povpraševanja in ponudbe pri zadovoljevanju potreb vseh udeležencev trga ter sintezo in 

razumevanje obeh (Schmitz in Brett 2001). 

Z različnimi statističnimi metodami smo izvedli apriorno analizo in z njenimi podatki podprli 

rezultate, dobljene z aposteriorno analizo. 
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4.2 Opis metode raziskave 

 

Da smo lahko ugotovili, kako se povpraševanje in ponudba rabljenih stanovanj na slovenskem 

nepremičninskem trgu usklajujeta, in da smo lahko proučevali njuno sintezo, smo za začetek s 

F-statistiko preverjali veljavnost ničelne domneve o enakosti povprečne cene na kvadratni 

meter med posameznimi geografskimi območji. 

Obravnavana območja smo razdelili v skupine od 1 do 8: Ljubljana, okolica Ljubljane, 

Gorenjska, Primorska, Savinjska, Podravska, Dolenjska in Notranjska. Nato smo z 

Levenovim preizkusom preverili še enakost varianc cen na kvadratni meter stanovanja za vse 

proučevane skupine. Z Levenovim preizkusom se prav tako preverja ničelna hipoteza. 

Prav tako smo z različnimi statističnimi analizami preverjali že navedeno temeljno tezo 

magistrske naloge, ki temelji na mnenju, da različni makroekonomski in sociodemografski 

dejavniki segmentirajo trg rabljenih stanovanj v Sloveniji. 

Hipoteza 1: Povprečna cena za kvadratni meter rabljenega stanovanja se med slovenskimi 

regijami zaradi makroekonomskih in sociodemografskih dejavnikov statistično značilno  

razlikuje. 

Najprej smo torej s F-statistiko – Levenovim testom homogenosti varianc preverjali 

veljavnost ničelne domneve o enakosti varianc. Spremenljivka, ki določa regije, je 

kategorična ordinalna, kodirana s številkami od 1 do 8. Pri tem predstavlja naslednja 

območja: Ljubljana, okolica Ljubljane, Gorenjska, Primorska, Savinjska, Podravska, 

Dolenjska in Notranjska. Za primerjavo regij po določenih lastnostih bomo uporabili analizo 

variance in natančnejšo post hoc analizo. 

V sklopu aposteriorne analize bo narejenih več različnih testov združevanja skupin regij v 

homogene statistične enote. Z apriorno analizo s kontrasti kot delom analize variance pa 

bomo testirali razlike v cenah rabljenih stanovanj med homogenimi skupinami.  

Pričakujemo lahko, da bomo skupine regij od 1 do 8 združili v homogene skupine, med 

katerimi bodo značilne razlike v povprečni ceni na kvadratni meter rabljenega stanovanja, 

znotraj homogenih skupin pa te razlike statistično ne bodo značilne. Vzrok za takšno stanje 

bomo iskali v razlikah v velikostih BDP-ja na prebivalca med posameznimi regijami in v 

stopnji brezposelnosti, pri čemer pričakujemo, da bo BDP na prebivalca v povprečju višji v 

regijah z višjo povprečno ceno stanovanja in da bo v teh regijah stopnja brezposelnosti 

statistično značilno nižja.  

Hipoteza 2: Mikroekonomske spremenljivke različno vplivajo na ceno rabljenih stanovanj v 

posameznih regijah. 
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Pri preverjanju te hipoteze bomo najprej z Levenovim testom homogenosti varianc  

ugotavljali statistično značilne razlike v razpršenosti med regijami za vse vključene 

spremenljivke, to pa so velikost stanovanja, število sob, nadstropje, v katerem se stanovanje 

nahaja, starost stanovanja in vključenost balkona oziroma zunanjih površin v stanovanjsko 

enoto. Pričakujemo lahko, da ničelne hipoteze pri testu enakosti varianc ne bomo mogli 

zavrniti, prav tako pa pričakujemo, da s F-testom ne bomo mogli zavrniti domneve o enakosti 

aritmetičnih sredin omenjenih spremenljivk. To pomeni, da pričakujemo, da so hedonske 

značilnosti stanovanja med regijami približno enake. 

Nato bomo izvedli analizo vpliva omenjenih mikroekonomskih dejavnikov (spremenljivk) na 

ceno za kvadratni meter stanovanja. Pričakujemo lahko, da bo velikost stanovanja negativno 

vplivala na ceno za kvadratni meter, saj dodatna velikost stanovanja gospodinjstvu prinese 

vse nižjo mejno koristnost. Število sob naj bi imelo pozitiven vpliv na ceno stanovanja, 

nadstropje negativnega, balkon in zunanje površine pa prav tako pozitivnega. Vendar pa so 

vse to samo predpostavke. 

 

4.3 Opis vzorca 

 

Reprezentativni vzorec naše kvantitativne analize zajema 300 rabljenih stanovanj, ki so na 

različnih geografskih območjih Slovenije. Podatke smo pridobili z internetnih strani različnih 

nepremičninskih agencij in nepremičninskega portala nepremicnine.net. 

Izbrana stanovanja reprezentativnega vzorca so bila na straneh nepremičninskih agencij 

oziroma na nepremičninskem portalu nepremicnine.net naprodaj med avgustom in oktobrom 

2018. 

Vzorec je torej sestavljen iz 300 rabljenih stanovanj, ki so na različnih geografskih območjih. 

Ker območja niso ponderirana, vzorec v popolnosti ne odraža območne strukture stanovanj na 

trgu. Reprezentativni vzorec je nastal s priložnostno izbiro stanovanj, pri čemer je bil glavni 

kriterij razpoložljivost podatkov o stanovanju. 

Pri vseh stanovanjih smo lahko pridobili naslednje podatke: lokacijo, ceno, velikost, leto 

izgradnje stavbe ali leto adaptacije, saj so navedeni podatki obvezni pri nepremičninskem 

oglaševanju (Torkar 2017). 

Morda v reprezentativnem vzorcu odstopajo stanovanja, ki se nahajajo v privlačnejših regijah, 

tako imenovanih imigracijskih regijah (Ljubljana, Obala), saj nepremičninski agenti zaradi 

večjega povpraševanja kot v manj privlačnih ali tako imenovanih emigracijskih regijah 

objavljajo popolnejše oglase z vsemi pomembnimi podatki o nepremičninah. Prav tako sta 

ponudba in povpraševanje v že omenjenih regijah večja kot v drugih regijah in smo iz tega 

razloga v reprezentativni vzorec zajeli več stanovanj iz teh področij. 
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4.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Kot smo že navedli, smo iz različnih internetnih strani nepremičninskih agencij in 

nepremičninskega portala nepremicnine.net naključno izbrali 300 rabljenih stanovanj in s tem 

pridobili vzorec. Izbira vzorca je bila priložnostna.  

V analizi smo upoštevali tudi dejstvo, da oglaševane cene rabljenih stanovanj na omenjenih 

internetnih straneh niso vedno realne, saj se zaradi sestavnega dela prodajnega procesa, ki se 

imenuje pogajanje in nastopa kot vmesni proces med prodajalcem in kupcem, končna cena 

lahko spreminja. Ker imajo nepremičninski agenti pri svojem delu klavzulo o varovanju 

podatkov o svojih strankah, je bilo skoraj nemogoče zajeti realne cene prodanih rabljenih 

stanovanj, ki so bile zavedene v kupoprodajnih pogodbah.  

 

4.5 Spremenljivke 

 

Kot ključne spremenljivke za kvantitativno analizo smo izbrali: 

 ceno rabljenih stanovanj na kvadratni meter (v evrih, izračunano kot cena stanovanja 

deljeno z njegovo površino) 

 lokacijo rabljenega stanovanja (Ljubljana, okolica Ljubljane, Gorenjska, Primorska, 

Savinjska, Podravska, Dolenjska in Notranjska), 

 velikost rabljenega stanovanja v kvadratnih metrih (m
2
),  

 število sob v stanovanju (0 – garsonjera, 1 – enosobno stanovanje, 2 – dvosobno 

stanovanje, 3 – trisobno stanovanje, 4 – štirisobno stanovanje, 5 – petsobno stanovanje in 

6 – šestsobno stanovanje), 

 starost stanovanja (v letih, izražena kot 2018 minus leto izgradnje), 

 nadstropje (0 – pritličje, 1 – prvo nadstropje, 2 – drugo nadstropje itd.), 

 balkon (0 – če ga stanovanje nima, 1 – če ga stanovanje ima), 

 zunanje površine v kvadratnih metrih (m
2
). 

 

4.6 Postopek obdelave 

 

Preverjanje temeljne teze: Trg rabljenih stanovanj je v Sloveniji zaradi makroekonomskih in 

sociodemografskih dejavnikov segmentiran na diferencirane trge, na katerih lahko posamezni 

mikroekonomski dejavniki cen stanovanj na te cene vplivajo različno.
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5 UGOTOVITVE 

 

Izvedli smo kvantitativno analizo, v kateri smo uporabili vse opisane statistične analize, da 

smo lahko prišli do naših končnih ugotovitev oziroma do potrditve ali zavrnitve naših hipotez. 

 

5.1 Analiza podatkov – osnovne opisne statistike za podatke, vključene v model 

 

Z analizo podatkov – osnovne opisne statistike za podatke, vključene v model, smo preverjali 

povprečja, mediano, minimum in maksimum cen rabljenih stanovanj za vse regije skupaj in 

za vsako proučevano statistično regijo posebej. 

Za začetek smo z analizo podatkov preverjali lastnosti stanovanj za vse proučevane statistične 

regije. 

 

Preglednica 1: Lastnosti rabljenih stanovanj vseh proučevanih statističnih regij 

 Vse regije Cena/m
2
 M

2
 Balkon Št. sob Starost Zun. pov. Nadstropje 

N 
Velja 300 300 300 300 300 300 300 

Manjka 0 0 0 0 0 0 0 

Povprečje 1.636,1333 88,81 0,81 2,72 38,84 24,06 2,27 

Mediana 1400 75 1 3 31 0 2 

Minimum 300 14 0 0 10 0 0 

Maksimum 6.700 800 1 6 217 1.650 9 

 

Preglednica 1 prikazuje lastnosti stanovanj vseh proučevanih statističnih regij. Povprečna 

cena stanovanj za vse regije skupaj je 1.636 evrov na kvadratni meter. Povprečna kvadratura 

znaša 88,8 kvadratnega metra, povprečno število sob je 2,72, imajo približno 0,8 balkona in 

38 kvadratnih metrov zunanje površine. V poprečju je slovensko stanovanje staro 38,8 leta in 

ima 24 kvadratnih metrov zunanje površine. Najnižja cena kvadratnega metra rabljenega 

stanovanja je 300 evrov, najvišja pa 6.700 evrov. 50 odstotkov vseh rabljenih stanovanj je 

bilo cenejših od 1.400 evrov (mediana). Vse to velja za analizirana stanovanja.  
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5.2 Pregled po regijah 

 

Nato smo izvedli še analizo, v kateri smo pregledali vsako posamezno regijo ter za vsako 

izmed njih pridobili povprečje, mediano, minimum in maksimum vseh proučevanih 

spremenljivk. 

 

5.2.1 Primorska regija 

 

Preglednica 2: Lastnosti rabljenih stanovanj primorske regije 

 Primorska  Cena/m
2
 M

2
 Balkon Št. sob Starost Zun. pov. Nadstropje 

N 
Velja 

 

39 39 39 39 39 39 39 

Manjka  0 0 0 0 0 0 0 

Povprečje  2.635,3846 86,923 0,74 2,92 46,21 22,87 2,49 

Mediana  2.400 83 1 3 22 0 2 

Minimum  530 14 0 0 10 0 0 

Maksimum  6.700 221 1 6 217 683 8 

 

Preglednica 2 prikazuje lastnosti rabljenih stanovanj primorske regije. Povprečna cena 

stanovanj za primorsko regijo je 2.635 evrov na kvadratni meter. Povprečna kvadratura znaša 

86,92 kvadratnega metra, povprečno število sob je 2,92, imajo približno 0,74 balkona in 

približno 22,87 kvadratnih metrov zunanje površine. V poprečju je rabljeno stanovanje v 

primorski regiji staro 46,21 leta. Najnižja cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja je 

530 evrov, najvišja pa 6.700 evrov. 50 odstotkov vseh rabljenih stanovanj je bilo cenejših od 

2.400 evrov (mediana).    
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5.2.2 Gorenjska regija 

 

Preglednica 3: Lastnosti rabljenih stanovanj gorenjske regije 

 Gorenjska Cena/m
2
 M

2
 Balkon Št. sob Starost Zun. pov. Nadstropje 

N 
Velja 33 33 33 33 33 33 33 

Manjka 0 0 0 0 0 0 0 

Povprečje 1.972,7273 96,152 0,7 2,67 37,27 19,91 2,09 

Mediana 2.000 83 1 3 34 0 2 

Minimum 900 18 0 0 10 0 0 

Maksimum 3.300 250 1 6 129 193 6 

 

Iz preglednice 3 so razvidne lastnosti rabljenih stanovanj gorenjske regije. Povprečna cena 

stanovanj za gorenjsko regijo je 1.900 evrov na kvadratni meter. Povprečna kvadratura znaša 

96,15 kvadratnega metra, povprečno število sob je 2,67, imajo približno 0,70 balkona in 

približno 19,90 kvadratnega metra zunanjih površin. V poprečju je rabljeno stanovanje v 

gorenjski regiji staro 37,27 leta. Najnižja cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja je 900 

evrov, najvišja pa 3.300 evrov. 50 odstotkov vseh rabljenih stanovanj je bilo cenejših od 

2.000 evrov (mediana).   

 

5.2.3 Ljubljana 

 

Preglednica 4: Lastnosti rabljenih stanovanj v Ljubljani 

 Ljubljana Cena/m
2
 M

2
 Balkon Št. sob Starost Zun. pov. Nadstropje 

N 
Velja 23 23 23 23 23 23 23 

Manjka 0 0 0 0 0 0 0 

Povprečje 3.133,0435 85,217 0,74 2,61 33,13 5,65 2,26 

Mediana 2.900 68 1 3 37 0 2 

Minimum 2.000 23 0 0 10 0 0 

Maksimum 6.300 168 1 5 90 100 7 

 



 

42 
 

Preglednica 4 prikazuje lastnosti stanovanj v Ljubljani. Povprečna cena stanovanj za 

ljubljansko regijo je 3.133 evrov na kvadratni meter. Povprečna kvadratura znaša 85,00 

kvadratnega metra, povprečno število sob je 2,61, imajo približno 0,74 balkona in približno 

5,65 kvadratnega metra zunanjih površin. V poprečju je rabljeno stanovanje v ljubljanski  

regiji staro 33,13 leta. Najnižja cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja je 2.000 evrov,  

najvišja pa 6.300 evrov. 50 odstotkov vseh rabljenih stanovanj je bilo cenejših od 2.900 evrov 

(mediana).    

 

5.2.4 Okolica Ljubljane 

 

Preglednica 5: Lastnosti rabljenih stanovanj v okolici Ljubljane 

 Okolica 

LJ 
Cena/m

2
 M

2
 Balkon Št. sob Starost Zun. pov. Nadstropje 

N 
Velja 29 29 29 29 29 29 29 

Manjka 0 0 0 0 0 0 0 

Povprečje 2.044,8276 84,31 0,72 2,83 27,34 47,59 2,86 

Mediana 2.000 73 1 3 21 0 2 

Minimum 1.100 29 0 1 10 0 0 

Maksimum 3.500 252 1 6 118 539 9 

 

Iz preglednice 5 lahko razberemo lastnosti rabljenih stanovanj v okolici Ljubljane. Povprečna 

cena stanovanj za regijo okolica Ljubljane je 2.044,83 evra na kvadratni meter. Povprečna 

kvadratura znaša 84,30 kvadratnega metra, povprečno število sob je 2,83, imajo približno 

0,72 balkona in približno 47,59 kvadratnega metra zunanjih površin. V poprečju je rabljeno 

stanovanje v regiji okolica Ljubljane staro 27,34 leta. Najnižja cena kvadratnega metra 

rabljenega stanovanja znaša 1.100 evrov, najvišja pa 3.500 evrov. 50 odstotkov vseh rabljenih 

stanovanj je bilo cenejših od 2.000 evrov (mediana).  
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5.2.5 Savinjska 

 

Preglednica 6: Lastnosti rabljenih stanovanj savinjske regije 

 Savinjska Cena/m
2
 M

2
 Balkon Št. sob Starost Zun. pov. Nadstropje 

N 
Velja 46 46 46 46 46 46 46 

Manjka 0 0 0 0 0 0 0 

Povprečje 1.038,4783 76,065 0,87 2,46 39,85 5,04 2,65 

Mediana 1.000 79,5 1 3 35,5 0 2 

Minimum 350 26 0 0 10 0 0 

Maksimum 1.800 164 1 6 112 176 8 

 

Preglednica 6 prikazuje lastnosti rabljenih stanovanj v savinjski regiji. Povprečna cena 

stanovanj za savinjsko regijo je 1.038,50 evra na kvadratni meter. Povprečna kvadratura znaša 

76,06 kvadratnega metra, povprečno število sob je 2,46, imajo približno 0,87 balkona in 

približno 5,04 kvadratnega metra zunanjih površin. V poprečju je rabljeno stanovanje v 

savinjski regiji staro 39,85 leta. Najnižja cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja je 350 

evrov, najvišja pa 1.800 evrov. 50 odstotkov vseh rabljenih stanovanj je bilo cenejših od 

1.000 evrov (mediana).    

 

5.2.6 Podravska 

 

Preglednica 7: Lastnosti rabljenih stanovanj podravske regije 

 Podravska Cena/m
2
 M

2
 Balkon Št. sob Starost Zun. pov. Nadstropje 

N 
Velja 44 44 44 44 44 44 44 

Manjka 0 0 0 0 0 0 0 

Povprečje 1.021,8182 92,114 0,91 2,95 37,66 5,23 2,23 

Mediana 1.000 86 1 3 27 0 2 

Minimum 300 37 0 0 10 0 0 

Maksimum 1.800 218 1 5 113 200 8 
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Preglednica 7 prikazuje lastnosti rabljenih stanovanj podravske regije. Povprečna cena 

stanovanj za podravsko regijo je 1.021,80 evra na kvadratni meter. Povprečna kvadratura 

znaša 92,11 kvadratnega metra, povprečno število sob je 2,95, imajo približno 0,91 balkona in  

približno 5,23 kvadratnega metra zunanjih površin. V poprečju je rabljeno stanovanje v 

podravski regiji staro 37,66 leta. Najnižja cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja je 

300 evrov, najvišja pa 1.800 evrov. 50 odstotkov vseh rabljenih stanovanj je bilo cenejših od 

1.000 evrov (mediana).    

 

5.2.7 Dolenjska 

 

Preglednica 8: Lastnosti rabljenih stanovanj dolenjske regije 

 Dolenjska Cena/m
2
 M

2
 Balkon Št. sob Starost Zun. pov. Nadstropje 

N 
Velja 49 49 49 49 49 49 49 

Manjka 0 0 0 0 0 0 0 

Povprečje 1.130,2041 95,286 0,86 2,84 40,47 32,08 1,8 

Mediana 1.000 69 1 3 32 0 2 

Minimum 300 25 0 0 10 0 0 

Maksimum 2.100 405 1 6 118 541 7 

 

Preglednica 8 prikazuje lastnosti rabljenih stanovanj v dolenjski regiji. Povprečna cena 

stanovanj za dolenjsko regijo je 1.130,20 evra na kvadratni meter. Povprečna kvadratura 

znaša 95,28 kvadratnega metra, povprečno število sob je 2,84, imajo približno 0,86 balkona in 

približno 32,08 kvadratnega metra zunanjih površin. V poprečju je rabljeno stanovanje v 

dolenjski regiji staro 40,47 leta. Najnižja cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja je 300 

evrov, najvišja pa 2.100 evrov. 50 odstotkov vseh rabljenih stanovanj je bilo cenejših od 

1.000 evrov (mediana).    
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Slika 8: Grafični prikaz razlik v cenah po regijah za kvadratni meter stanovanja 

Iz slike 8 je razvidno, da lahko prepoznamo tri cenovne razrede. V najvišjega spadata 

Ljubljana in Primorska, v srednjega okolica Ljubljane in Gorenjska ter v najnižji cenovni 

razred Savinjska, Podravska in Dolenjska. 

5.3 Ugotavljanje razlike v povprečni ceni stanovanj med regijami – hipoteza 1 

 

Z nadaljnjimi analizami smo ugotavljali razlike v povprečni ceni med rabljenimi stanovanji v 

vseh posameznih proučevanih regijah. 

Hipoteza 1 trdi, da se povprečna cena stanovanj med posameznimi regijami statistično 

značilno razlikuje (analiza variance). Analizo variance uporabimo, ker primerjamo  

povprečno ceno stanovanj več skupin (neodvisni vzorci) hkrati. 

 

Preglednica 9: Analiza variance 

ANOVA 

  
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 

kvadratov 
F Sig. 

Med skupinami 152.493.214,9 7 21.784.745 56,6 0 

V skupinah 112.387.299,8 292 384.888     

Skupaj 264.880.514,7 299       

  Cena/m
2
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Iz preglednice 9 je razvidno, da med posameznimi regijami obstaja statistično značilna razlika 

v ceni rabljenih stanovanj (p = 0). To je bilo za pričakovati, saj obstajajo velike razlike v 

kupni moči, lokaciji in možnostih zaposlitve med regijami oziroma v oddajanju stanovanj v 

najem v posameznih delih Slovenije. Z natančnejšo primerjavo (metoda posthoc – Tukey) 

lahko ugotovimo, da obstajajo razlike med posameznimi skupinami, ki jih lahko geografsko 

razdelimo na tri področja: prvo področje sestavljajo podravska, savinjska, dolenjska in 

notranjska regija, ki jih lahko uvrstimo v nižji cenovni razred, drugo področje gorenjska regija 

in okolica Ljubljane, ki spadata v srednji cenovni razred, ter tretje področje primorska regija 

in Ljubljana, ki spadata v najvišji cenovni razred.  

V srednji cenovni razred spadajo stanovanja v gorenjski regiji, ki so recimo nerazumljivo 

dražja kot v podravski in savinjski regiji. Cenovne razrede bi lahko primerjali s turističnimi 

danostmi, saj stanovanja v osrednjeslovenskih regijah glede kakovosti niso nič boljša kot v 

podravski, dolenjski in zasavski regiji. Res pa je, da moramo na ceno stanovanj gledati skupaj 

z drugimi lastnostmi nepremičnin, kot je kakovost lokacije. Pod kakovostjo lokacije 

razumemo možnosti zaposlitve, zabave, bližine vse potrebne infrastrukture idr. Lahko torej 

rečemo, da obravnava cen kot nepovezanega sistema z okolico ne daje realne slike. 

 V Sloveniji so nekatera stanovanja precej precenjena. Takšna precenjenost je verjetno 

posledica miselnosti nekaterih ljudi. Če pogledamo preglednico 10, ki prikazuje medsebojne 

primerjave cen rabljenih stanovanj med posameznimi statističnimi regijami, opazimo prav to, 

kar smo že omenjali, in sicer da imamo tri homogene skupine. Uporabili smo metodo Tukey, 

ki ima v osnovi test enakosti aritmetičnih sredin, oziroma Independent samples t-test, kjer je 

ničelna hipoteza vedno nikalna in trdi, da med skupinama ni statistično značilnih razlik v 

povprečni vrednosti lastnosti, po kateri delamo primerjavo. V konkretnem primeru v 

povprečni ceni rabljenega stanovanja.  

Preglednica 10 vsebuje tudi intervalno oceno 95 odstotkov, interval zaupanja oziroma meje 

osrednjih 95 odstotkov cen. Razvidno je, da je ta interval v povprečju širok približno 1000 

denarnih enot oziroma evrov. Ta razlika oziroma širina je najmanjša na Primorskem, in sicer 

približno 500 evrov na kvadratni meter. Najvišja pa v dolenjski in štajerski regiji. Gre za 

primerjavo z Ljubljano. Iz standardne napake ocene lahko razberemo, da so v tej količini 

majhne razlike med regijami in da so odstopanja od povprečnih cen levo in desno od 

aritmetične sredine oziroma povprečne cene znotraj posameznih regij približno podobne. 
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Preglednica 10: Post hoc analiza (Tukey) 

Analiza 
Tukey 

HSD Povprečna 

razlika (I-J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Ljubljana 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Okolica Ljubljane 1.088,21589* 173,2232 0 559,3565 1.617,075 

Gorenjska 1.160,31621* 168,5157 0 645,829 1.674,804 

Primorska 497,6589 163,1048 0,05 –0,3088 995,6265 

Savinjska 2.094,56522* 158,4342 0 1.610,857 2.578,273 

Podravska 2.111,22530* 159,6299 0 1.623,867 2.598,584 

Dolenjska 2.002,83940* 156,8092 0 1.524,093 2.481,586 

Notranjska 1.957,63807* 164,732 0 1.454,703 2.460,574 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
 

Analiza 
Tukey 

HSD Povprečna 

razlika (I-J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Okolica LJ 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –1.088,21589* 173,2232 0 –1.617,08 –559,357 

Gorenjska 72,10031 157,9091 1 –410,004 554,205 

Primorska –590,55703* 152,1214 0,003 –1.054,99 –126,122 

Savinjska 1.006,34933* 147,1025 0 557,2378 1.455,461 

Podravska 1.023,00940* 148,3895 0 569,9683 1.476,051 

Dolenjska 914,62350* 145,3508 0 470,8598 1.358,387 

Notranjska 869,42218* 153,8648 0 399,6648 1.339,18 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
 

Analiza 
Tukey 

HSD Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Gorenjska 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –1.160,31621* 168,5157 0 –1674,8 –645,829 

Okolica Ljubljane –72,1003 157,9091 1 –554,205 410,0044 

Primorska –662,65734* 146,7385 0 –1.110,66 –214,657 

Savinjska 934,24901* 141,5288 0 502,1541 1.366,344 

Podravska 950,90909* 142,8661 0 514,7313 1.387,087 

Dolenjska 842,52319* 139,7073 0 415,9894 1.269,057 

Notranjska 797,32187* 148,5451 0 343,8058 1.250,838 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
 

Analiza 
Tukey 

HSD Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Primorska 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –497,659 163,1048 0,05 –995,627 0,3088 

Okolica Ljubljane 590,55703* 152,1214 0,003 126,1223 1.054,992 

Gorenjska 662,65734* 146,7385 0 214,6569 1.110,658 

Savinjska 1.596,90635* 135,0409 0 1.184,619 2.009,193 

Podravska 1.613,56643* 136,4419 0 1.197,002 2.030,131 

Dolenjska 1.505,18053* 133,1307 0 1.098,726 1.911,636 

Notranjska 1.459,97921* 142,3773 0 1.025,294 1.894,665 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
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Analiza 
Tukey 

HSD Povprečna 

razlika (I-J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Savinjska 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –2.094,56522* 158,4342 0 –2.578,27 –1.610,86 

Okolica Ljubljane –1.006,34933* 147,1025 0 –1.455,46 –557,238 

Gorenjska –934,24901* 141,5288 0 –1.366,34 –502,154 

Primorska –1596,90635* 135,0409 0 –2.009,19 –1.184,62 

Podravska 16,66008 130,8227 1 –382,749 416,0688 

Dolenjska –91,7258 127,3656 0,996 –480,58 297,128 

Notranjska –136,927 137,0019 0,974 –555,201 281,3467 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
 

Analiza 
Tukey 

HSD Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Podravska 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –2.111,22530* 159,6299 0 –2.598,58 –1.623,87 

Okolica Ljubljane –1.023,00940* 148,3895 0 –1.476,05 –569,968 

Gorenjska –950,90909* 142,8661 0 –1.387,09 –514,731 

Primorska –1.613,56643* 136,4419 0 –2.030,13 –1.197 

Savinjska –16,6601 130,8227 1 –416,069 382,7486 

Dolenjska –108,386 128,85 0,991 –501,772 284,9998 

Notranjska –153,587 138,3829 0,954 –576,078 268,9031 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
 

Analiza 
Tukey 

HSD Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Dolenjska 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –2.002,83940* 156,8092 0 –2.481,59 –1.524,09 

Okolica Ljubljane –914,62350* 145,3508 0 –1.358,39 –470,86 

Gorenjska –842,52319* 139,7073 0 –1.269,06 –415,989 

Primorska –1.505,18053* 133,1307 0 –1.911,64 –1.098,73 

Savinjska 91,72582 127,3656 0,996 –297,128 480,5796 

Podravska 108,3859 128,85 0,991 –285 501,7716 

Notranjska –45,2013 135,1193 1 –457,728 367,3251 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
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Analiza 
Tukey 

HSD Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Notranjska 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –1.957,63807* 164,732 0 –2.460,57 –1.454,7 

Okolica Ljubljane –869,42218* 153,8648 0 –1.339,18 –399,665 

Gorenjska –797,32187* 148,5451 0 –1.250,84 –343,806 

Primorska –1.459,97921* 142,3773 0 –1.894,66 –1.025,29 

Savinjska 136,9271 137,0019 0,974 –281,347 555,201 

Podravska 153,5872 138,3829 0,954 –268,903 576,0776 

Dolenjska 45,20132 135,1193 1 –367,325 457,7278 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
 

 

Preglednica 10 prikazuje, kako mikroekonomske spremenljivke različno vplivajo na ceno 

rabljenih stanovanj v posameznih regijah. Povsod, kjer je vrednost p (sig) manjša od 0,05, 

obstajajo statistično značilne razlike v ceni rabljenih stanovanj na kvadratni meter. Razlik v 

ceni ni med podravsko, savinjsko, notranjsko in dolenjsko regijo v primerjavi z gorenjsko in 

primorsko regijo ter Ljubljano in okolico Ljubljane. V preglednici 10 je razvidna post hoc 

analiza s testom Tukey HSD, s katerim se medsebojno primerjajo posamezni proučevani pari 

in spada pod teste mnogoternih primerjav.  

Nato smo za dodatno potrditev rezultatov izvedli še post hoc analizo s testom Scheffe, kar je 

prikazano v preglednici 11, ki tako kot test Tukey HSD, ki je prikazan v preglednici 10, 

medsebojno primerja posamezne proučevane pare. Iz testa Scheffe je razvidno, da ni 

statistično značilnih razlik v ceni stanovanj med istimi pari regij. To pomeni: med Ljubljano 

in primorsko regijo, med Ljubljano in gorenjsko regijo, med savinjsko in dolenjsko regijo, 

med savinjsko, podravsko in notranjsko regijo, med dolenjsko in savinjsko regijo ter med 

dolenjsko in primorsko regijo.  

 

Preglednica 11: Post hoc analiza (Scheffe) 

Analiza Scheffe 
Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Ljubljana 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Okolica Ljubljane 1.088,21589* 173,2232 0 433,464 1.742,968 

Gorenjska 1.160,31621* 168,5157 0 523,3577 1.797,275 

Primorska 497,6589 163,1048 0,236 –118,848 1.114,165 

Savinjska 2.094,56522* 158,4342 0 1.495,713 2.693,418 

Podravska 2.111,22530* 159,6299 0 1.507,853 2.714,597 

Dolenjska 2.002,83940* 156,8092 0 1.410,129 2.595,549 

Notranjska 1.957,63807* 164,732 0 1.334,981 2.580,295 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
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Analiza Scheffe 
Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija 
Okolica 

LJ 

Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –1.088,21589* 173,2232 0 –1.742,97 –433,464 

Gorenjska 72,10031 157,9091 1 –524,767 668,9677 

Primorska –590,55703* 152,1214 0,038 –1.165,55 –15,5659 

Savinjska 1.006,34933* 147,1025 0 450,3289 1.562,37 

Podravska 1.023,00940* 148,3895 0 462,1241 1.583,895 

Dolenjska 914,62350* 145,3508 0 365,224 1.464,023 

Notranjska 869,42218* 153,8648 0 287,8413 1.451,003 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
 

Analiza Scheffe 
Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Gorenjska 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –1.160,31621* 168,5157 0 –1.797,27 –523,358 

Okolica Ljubljane –72,1003 157,9091 1 –668,968 524,7671 

Primorska –662,65734* 146,7385 0,006 –1.217,3 –108,013 

Savinjska 934,24901* 141,5288 0 399,296 1.469,202 

Podravska 950,90909* 142,8661 0 410,9013 1.490,917 

Dolenjska 842,52319* 139,7073 0 314,4551 1.370,591 

Notranjska 797,32187* 148,5451 0 235,8485 1.358,795 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
 

Analiza Scheffe 
Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Savinjska 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –2.094,56522* 158,4342 0 –2.693,42 –1.495,71 

Okolica Ljubljane –1.006,34933* 147,1025 0 –1.562,37 –450,329 

Gorenjska –934,24901* 141,5288 0 –1.469,2 –399,296 

Primorska –1.596,90635* 135,0409 0 –2.107,34 –1.086,48 

Podravska 16,66008 130,8227 1 –477,826 511,1461 

Dolenjska –91,7258 127,3656 0,999 –573,144 389,6928 

Notranjska –136,927 137,0019 0,995 –654,769 380,9148 

Analiza Scheffe 
Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval 

zaupanja 

(I) regija Podravska 
   

Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –2.111,22530* 159,6299 0 –2.714,6 –1.507,85 

Okolica Ljubljane –1.023,00940* 148,3895 0 –1.583,89 –462,124 

Gorenjska –950,90909* 142,8661 0 –1.490,92 –410,901 

Primorska –1.613,56643* 136,4419 0 –2.129,29 –1.097,84 

Savinjska –16,6601 130,8227 1 –511,146 477,8259 

Dolenjska –108,386 128,85 0,998 –595,415 378,6434 

Notranjska –153,587 138,3829 0,99 –676,649 369,4749 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
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Analiza Scheffe 
Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Dolenjska 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –2.002,83940* 156,8092 0 –2.595,55 –1.410,13 

Okolica Ljubljane –914,62350* 145,3508 0 –1.464,02 –365,224 

Gorenjska –842,52319* 139,7073 0 –1.370,59 –314,455 

Primorska –1.505,18053* 133,1307 0 –2.008,39 –1.001,97 

Savinjska 91,72582 127,3656 0,999 –389,693 573,1444 

Podravska 108,3859 128,85 0,998 –378,643 595,4152 

Notranjska –45,2013 135,1193 1 –555,928 465,5251 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
 

Analiza Scheffe 
Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

(I) regija Notranjska 
Spodnja 

meja 
Zgornja meja 

Ljubljana –1.957,63807* 164,732 0 –2.580,3 –1.334,98 

Okolica Ljubljane –869,42218* 153,8648 0 –1451 –287,841 

Gorenjska –797,32187* 148,5451 0 –1.358,8 –235,849 

Primorska –1.459,97921* 142,3773 0 –1.998,14 –921,819 

Savinjska 136,9271 137,0019 0,995 –380,915 654,7691 

Podravska 153,5872 138,3829 0,99 –369,475 676,6494 

Dolenjska 45,20132 135,1193 1 –465,525 555,9277 

  Odvisna spremenljivka:  Cena/m
2
 

 

Preglednica 11 tako kot preglednica 10 prikazuje, kako mikroekonomske spremenljivke 

različno vplivajo na ceno rabljenih stanovanj v posameznih regijah, s tem da smo prejšnje 

rezultate iz preglednice 10 potrdili še s testom Scheffe. Posod, kjer je torej vrednost p (sig) 

manjša od 0,05, obstajajo statistično značilne razlike v ceni rabljenih stanovanj na kvadratni 

meter. Razlik v ceni zopet ni med podravsko, savinjsko, notranjsko in dolenjsko regijo v 

primerjavi z gorenjsko in primorsko regijo ter Ljubljano in okolico Ljubljane. Oboje lahko 

razberemo tako iz Tukeyjeve kot Schffejeve post hoch analize, ki kažeta, da ni razlik med 

Ljubljano in primorsko regijo, med Ljubljano in gorenjsko regijo, med savinjsko in dolenjsko 

regijo, med savinjsko, podravsko in notranjsko regijo, med dolenjsko in savinjsko regijo ter 

med dolenjsko in primorsko regijo. 

Zagotovo lahko trdimo, da mikroekonomske spremenljivke različno vplivajo na ceno 

rabljenih stanovanj v posameznih regijah. Tako bi bilo smiselno oblikovati tako imenovane 

homogene skupine oziroma cenovne razrede.  

V nadaljevanju smo izvedli analizo, ki združuje posamezna proučevana geografska področja v 

Sloveniji po cenovnem kriteriju. Uporabili smo metodo Student-Newman-Keuls oziroma test 

medsebojnih primerjav. Prav tako smo uporabili metodo Tukey HSD. 
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Preglednica 12: Homogene skupine (Student-Newman-Keuls
a, b

) 

Analiza 

Student-

Newman-

Keuls
a, b

 

N Podskupine pri značilnosti = 0,05 

(I) regija   1 2 3 4 

Podravska 44 1.021,818       

Savinjska 46 1.038,478       

Dolenjska 49 1.130,204       

Notranjska 37 1.175,405       

Gorenjska 33   1.972,727     

Okolica Ljubljane 29   2.044,828     

Primorska 39     2.635,385   

Ljubljana 23       3.133,044 

Sig.   0,725 0,625 1 1 

      

Cena/m
2
 

Prikazana so sredstva za skupine v homogenih podskupinah. Uporablja se harmonična srednja velikost 

vzorca = 35,429. Velikosti skupin so neenake. Uporabljena je harmonična sredina velikosti skupine. 

Stopnje napak tipa I niso zagotovljene. 

 

Preglednica 12 prikazuje razvrstitev regij v homogene skupine po Student-Newman-Keuls
a, b

. 

Ločimo štiri podskupine. V prvo podskupino spadajo podravska, savinjska, dolenjska in 

notranjska regija, v drugo podskupino gorenjska regija in okolica Ljubljane, v tretjo 

podskupino primorska regija in v četrto podskupino Ljubljana. 
 

Preglednica 13: Homogene skupine (Tukey HSD
a, b

) 

Analiza Tukey HSD
a, b

 N Podskupine pri značilnosti = 0,05 

(I) regija   1 2 3 4 

Podravska 44 1.021,818       

Savinjska 46 1.038,478       

Dolenjska 49 1.130,204       

Notranjska 37 1.175,405       

Gorenjska 33   1.972,727     

Okolica Ljubljane 29   2.044,828     

Primorska 39     2.635,385   

Ljubljana 23       3.133,044 

Sig.   0,968 1 1 1 

      

Cena/m
2 

 

Prikazana so sredstva za skupine v homogenih podskupinah. Uporablja se harmonična srednja velikost 

vzorca = 35,429. Velikosti skupin so neenake. Uporabljena je harmonična sredina velikosti skupine. 

Stopnje napak tipa I niso zagotovljene. 

 

Preglednica 13 prikazuje razvrstitev regij v homogene skupine po metodi Tukey HSD. Zopet 

smo jih razvrstili v štiri podskupine. V prvo podskupino spadajo podravska, savinjska, 
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dolenjska in notranjska regija, v drugo podskupino gorenjska regija in okolica Ljubljane, v 

tretjo podskupino primorska regija in v četrto podskupino Ljubljana.   

 

Preglednica 14: Homogene skupine (Scheffe
a, b

) 

Analiza Scheffe
a, b

 N Podskupine pri značilnosti = 0,05 

(I) regija   1 2 3 4 

Podravska 44 1.021,818       

Savinjska 46 1.038,478       

Dolenjska 49 1.130,204       

Notranjska 37 1.175,405       

Gorenjska 33   1.972,727     

Okolica Ljubljane 29   2.044,828     

Primorska 39     2.635,385   

Ljubljana 23     3.133,044   

Sig.   0,993 1 0,127   

      

Cena/m
2
 

Prikazana so sredstva za skupine v homogenih podskupinah. Uporablja se harmonična srednja velikost 

vzorca = 35,429. Velikosti skupin so neenake. Uporabljena je harmonična sredina velikosti skupine. 

Stopnje napak tipa I niso zagotovljene. 

 

Preglednica 14 prikazuje razvrstitev regij v homogene skupine po metodi Scheffe. Ponovno 

smo regije razvrstili v štiri podskupine. V prvo podskupino spadajo podravska, savinjska, 

dolenjska in notranjska regija, v drugo podskupino gorenjska regija in okolica Ljubljane, v 

tretjo podskupino primorska regija in v četrto podskupino Ljubljana.   
 

Preglednice 12, 13 in 14 prikazujejo združitev podatkov v homogene skupine po kriteriju 

povprečne cene. Z vsemi tremi metodami so torej podatki združeni v tri homogene enote po 

povprečni ceni, in sicer so v isti skupini Ljubljana in primorska regija z najvišjimi cenami, 

sledita gorenjska regija in okolica Ljubljane, v tretji skupini pa so savinjska, podravska, 

dolenjska in notranjska regija. Podatki so bili združeni po metodah Tukey, Scheffe in Student-

Newman-Keul pri stopnji tveganja = 0,05. V regiji okolica Ljubljane je povprečna cena 

rabljenega stanovanja 2.044 evrov na kvadratni meter, na Primorskem 2.635 evrov na 

kvadratni meter in v Ljubljani nekaj čez 3.000 evrov na kvadratni meter.   

 

5.4 Primerjava med regijami za mikroekonomske pojasnjevalne spremenljivke – 

hipoteza 2 

 

Želeli smo ugotoviti, ali proučevane spremenljivke vplivajo na oblikovanje cene rabljenih 

stanovanj. 

Hipoteza 2 trdi, da mikroekonomske spremenljivke različno vplivajo na ceno rabljenih 

stanovanj v posameznih regijah. 
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Preglednica 15: Homogenost varianc 

  Leven df1 df2 
 

Sig. 

Kvadrati 2,233 7 292  0,032 

Balkon 6,466 7 292 
 

0 

Št. sob 1,578 7 292 
 

0,142 

Starost 4,404 7 292 
 

0 

Zun. pov. 3,8 7 292 
 

0,001 

Nadstropje 2,571 7 292  0,014 

 

Iz preglednice 15 je razvidno, da so variance homogene samo za spremenljivko število sob, 

kar pomeni, da se posamezna stanovanja glede na število sob veliko ne razlikujejo. Iz tega 

izhaja, da med proučevanimi regijami ni razlik v razpršenosti spremenljivke za dotično 

lastnost. Pri vseh drugih spremenljivkah se regije med seboj razlikujejo po homogenosti 

varianc znotraj skupin. Torej obstaja razlika v razpršenosti, vendar to bistveno ne vpliva na 

rezultate ANOVE oziroma njene zanesljivosti.  

Ničelna hipoteza trdi, da se variance med seboj bistveno ne razlikujejo, alternativna pa, da so 

med njimi statistično značilne razlike. Pri primerjavi razpršenosti kvadrature smo ugotovili, 

da so stanovanja v tej lastnosti statistično značilno različna. V primerjavi števila balkonov to 

ne drži, kar je verjetno posledica tega, da imamo možnost, da stanovanje balkon ima ali pa ga 

nima. V številu sob prav tako ni bistvenega odstopanja od povprečja oziroma je homogenost 

prisotna. Pri spremenljivki starost stanovanj tudi ni bistvenega odstopanja od povprečja 

oziroma je prisotna homogenost.  
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Preglednica 16: Analiza variance razlik med regijami v povprečnem številu 

mikroekonomskih spremenljivk  

ANOVA 

  
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 

kvadratov 
F p 

Kvadrati 

Med skupinami 1.3571,37 7 1.938,767 0,438 0,878 

Znotraj skupin 1.292.692,8 292 4.427,03     

Skupaj 1.306.264,17 299       

Balkon 

Med skupinami 1,656 7 0,237 1,552 0,15 

Znotraj skupin 44,514 292 0,152     

Skupaj 46,17 299       

Št. sob 

Med skupinami 11,113 7 1,588 0,747 0,633 

Znotraj skupin 620,924 292 2,126     

Skupaj 632,037 299       

Starost 

Med skupinami 7.665,257 7 1.095,037 1,101 0,363 

Znotraj skupin 290.493,063 292 994,839     

Skupaj 298.158,32 299       

Zun. pov. 

Med skupinami 101.135,956 7 14.447,994 0,991 0,438 

Znotraj skupin 4.258.157,841 292 14.582,732     

Skupaj 4.359.293,797 299       

Nadstropje 

Med skupinami 35,435 7 5,062 1,309 0,246 

Znotraj skupin 1.129,232 292 3,867     

Skupaj 1.164,667 299       

 

V preglednici 16 smo primerjali, ali med regijami obstajajo statistično značilne razlike. Z 

analizo variance smo primerjali razliko med regijami v kvadraturi, številu balkonov, številu 

sob, starosti in zunanjih površinah. Za kvadraturo znaša p-vrednost 0,878, kar pomeni, da se 

stanovanja med regijami ne razlikujejo po povprečni kvadraturi. V primerjavi s povprečnim 

številom balkonov lahko na osnovi p = 0,15 zaključimo, da prav tako ni razlik med regijami v 

povprečnem številu balkonov (p = 0,878). Regije se med seboj ne razlikujejo po številu sob, 

ki jih stanovanja imajo (p = 0,633). Tudi starost stanovanj med regijami se bistveno ne 

razlikuje (p = 0,363). Enako velja za število nadstropij in zunanje površine. Ugotovimo lahko, 

da se vse regije med seboj statistično značilno ne razlikujejo po številu sob, starosti, zunanjih 

površinah in drugih lastnostih stanovanj (p > 0,05). 

Nato pa smo izvedli še analizo vpliva omenjenih mikroekonomskih dejavnikov 

(spremenljivk) na ceno za kvadratni meter stanovanja. Pričakujemo lahko, da bo velikost 

stanovanja negativno vplivala na ceno za kvadratni meter, saj dodatna velikost stanovanja 

gospodinjstvu prinese vse nižjo mejno koristnost. Število sob naj bi imelo pozitiven vpliv na 

ceno stanovanja, nadstropje negativnega, balkon in zunanje površine pa prav tako 

pozitivnega. Vendar pa so vse to samo predpostavke. 
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Preglednica 17: Večrazsežna regresijska analiza 

Model R R-kvadrat 
Popravljen 

R-kvadrat 

Std. 

napaka 

ocene 

1 ,631
a
 0,398 0,383 739,047 

a. Neodvisne spremenljivke: (konstante), balkon, nadstropje, regija, starost, zun. pov., št. sob, 

kvadrati. 

 

ANOVA 

Model 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 

kvadratov 
F p 

1 

Regresija 10.5392.796,9 7 15.056.113,84 27,566 ,000
b
 

Ostanki 159.487.717,8 292 546.190,814     

Skupaj 264.880.514,7 299       

a. Odvisna spremenljivka: cena/m
2
 

b. Odvisne spremenljivke: (konstante), balkon, nadstropje, regija, starost, zun. pov., št. sob, kvadrati 

 

ANOVA 

Model 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 

kvadratov 
F p 

1 

Regresija 105.392.796,9 7 15.056.113,84 27,566 ,000b 

Ostanki 159.487.717,8 292 546.190,814     

Skupaj 264.880.514,7 299       

a. Odvisna spremenljivka: cena/m
2 
 

b. Odvisne spremenljivke: (konstante), balkon, nadstropje, regija, starost, zun. pov., št. sob, kvadrati 

 

ANOVA 

Model 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 

kvadratov 
F p 

1 

Regresija 105.392.796,9 7 15.056.113,84 27,566 ,000b 

Ostanki 159.487.717,8 292 546.190,814     

Skupaj 264.880.514,7 299       

a. Odvisna spremenljivka: cena/m
2
 

b. Odvisne spremenljivke: (konstante), balkon, nadstropje, regija, starost, zun. pov., št. sob, kvadrati 
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Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 
t p 

B 
Std. 

napaka 
Beta 

1 

(Konstante) 3.355,229 167,39   20,045 0 

Kvadrati 0,735 1,104 0,052 0,666 0,506 

Starost –1,297 1,398 –0,044 –0,928 0,354 

Regija –270,706 20,54 –0,616 –13,18 0 

Št. sob –126,616 43,136 –0,196 –2,935 0,004 

Zun. Pov. –0,343 0,48 –0,044 –0,715 0,475 

Nadstropje –52,114 22,415 –0,109 –2,325 0,021 

Balkon 77,533 123,09 0,032 0,63 0,529 

a. Odvisna spremenljivka: cena/m
2
 

Preglednica 17 prikazuje vplivnost posameznih spremenljivk na ceno stanovanj oziroma 

večrazsežno regresijo. Ugotovimo lahko, da imajo statistično značilni vpliv na ceno 

stanovanja regija, nadstropje in število sob (p-vrednosti so manjše od 0,05). Gre za testiranje 

regresijskih koeficientov (ki temeljijo na one sample t-testu za en vzorec, ki primerja 

regresijske koeficiente z vrednostjo 0 in v primeru potrditve nimajo statistično značilnega 

vpliva). Dobili smo dokaj nenatančen model za napovedovanje oziroma izračunavanje cene 

na osnovi omenjenih dejavnikov (R = 0,6). Pearsonov korelacijski koeficient in popravljen 

korelacijski koeficient, ki izloči medsebojne vplive pojasnjevalnih oziroma neodvisnih 

spremenljivk (0,38 – pomeni, da je 38 odstotkov cene pojasnjenih z omenjenimi dejavniki). 

Nepojasnjeni del variance pripisujemo slučajnim vplivom ali modelu za napovedovanje. 

Dobljena funkcijska povezanost je naslednje oblike:  

Cena = 3.355,229 + 0,735 * kvadrati – 1,297 * starost – 270 * regija – 126,6 * število sob – 

0,343 * zunanje površine – 52,11 * nadstropje + 77,5 * balkon  

Kot ključno dobljeno ugotovitev lahko zapišemo, da imajo statistično značilen vpliv na ceno 

stanovanja: statistična regija, nadstropje, v katerem je stanovanje, in število sob, ki jih 

stanovanje zajema. 

  

5.5 Primerjava razlike v ceni glede na starostni razred rabljenih stanovanj – hipoteza 

3 

 

Želeli smo preveriti, ali starost stanovanja ključno vpliva na ceno. Zanimalo nas je, ali drži 

trditev, da s povečevanjem starosti nepremičnin tem cena pada. 
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Hipoteza 3 trdi, da med starostnimi razredi obstaja statistično značilna razlika v ceni. 

Pričakujemo, da se bo s staranjem nepremičnin zmanjševala tudi cena, vendar ne v enakem 

sorazmerju za posamezne regije. 

Preglednica 18: Opisna statistika 

  N Povprečje 
Std. 

deviacija 
Std. napaka 

95% interval zaupanja Min Max 

Spodnja 

meja 
Zgornja meja     

1–40 let 185 1.751,405 969,06004 71,24671 1.610,8 1.891,9709 300 6.700 

40–80 

let 
75 1.371,733 729,6211 84,24939 1.203,9 1.539,6039 300 3.300 

80 in 

več let 
40 1.598,75 1.073,4492 169,72723 1.255,4 1.942,0557 450 5.200 

Skupaj 300 1.636,133 941,21624 54,34114 1.529,2 1.743,0729 300 6.700 

 

V preglednici 18 so razvrščeni starostni razredi: 1–40 let, 40–80 let ter 80 let in več. V 

starostnem razredu 1–40 let je povprečna cena na kvadratni meter 1.751,41 evra, v starostnem 

razredu 40–80 let 1.371,73 evra, v starostnem razredu 80 let in več pa 1.598,75 evra. V 

najnižjem starostnem razredu je minimalna cena kvadratnega metra 300 evrov, v srednjem 

prav tako 300 evrov in v zadnjem starostnem razredu 450 evrov. Maksimalna cena na 

kvadratni meter je v najnižjem razredu 6.700 evrov, v srednjem 3.300 evrov in v zadnjem 

razredu 6.700 evrov. 

 

Preglednica 19: Test homogenosti varianc 

Levenov 

test 
df1 df2 Sig. 

2,129 2 297 0,121 

   

Cena/m
2
 

 

  Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Sig. 

Med skupinami 7.757.167,905 2 3.878.583,953 4,48 0,01 

Znotraj skupin 257.123.346,8 297 865.735,174     

Skupaj 264.880.514,7 299       

    

Cena/m
2
 

 

Preglednica 19 prikazuje test homogenosti varianc. Ugotavljamo, da so variance homogene. 

P-vrednost je > 0,05, kar nam pove, da sprejmemo ničelno hipotezo, ki trdi, da se variance 

(povprečni kvadratni odklon od povprečne vrednosti) bistveno ne razlikujejo. Skupine so po 
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starosti oziroma njeni razpršenosti homogene. Pod skupinami razumemo posamezne 

statistične regije. Lastnost, ki smo jo proučevali, pa je starost stanovanja. 

Na osnovi p-vrednosti, ki je 0,12, ugotovimo, da obstajajo statistično značilne razlike v 

povprečni ceni med tremi različnimi starostnimi razredi. Uporabljen je bil Levenov F-test. 

Razlike so statistično značilne. Med regijami je pomembna razlika v starosti stanovanj (p > 

0,05), zato smo naredili še test mnogoternih primerjav, ki ugotavljajo teste enakosti 

aritmetičnih sredin in temeljijo na Studentovi t-porazdelitvi (podobna normalni porazdelitvi – 

je standard v analizi s programom SPSS). 

 

Preglednica 20: Večkratna primerjava proučevanih starostnih razredov 

(I) starost 
Povprečna 

razlika (I–J) 
Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

Spodnja 

vez 
Zgornja vez 

1–40 let 
40–80 let 379,67207

*
 127,3687 0,009 79,6519 679,6922 

80 let in več 152,6554 162,24373 0,615 –229,514 534,8245 

40–80 let 
1–40 let –379,67207

*
 127,3687 0,009 –679,692 –79,6519 

80 let in več –227,017 182,17166 0,427 –656,127 202,0932 

80 let in več 
1–40 let –152,655 162,24373 0,615 –534,825 229,5137 

40–80 let 227,0167 182,17166 0,427 –202,093 656,1265 

Odvisna spremenljivka: cena/m
2
 

 

Preglednica 20 prikazuje večkratno primerjavo proučevanih starostnih razredov. Iz 

mnogoternih primerjav (post hoc, Tukey HSD) izhaja ugotovitev, da obstajajo statistično 

značilne razlike med starostnim razredom 1–40 let in 40–80 let ter med starostnim razredom 

od 80 let in več. Primerjava temelji na post hoc analizi, izvedeni z metodo Tukey HSD. 

Analiza temelji na Independent samples t-testu. Pri primerjavi intervalov zaupanja vidimo, da 

obstaja največja razlika med spodnjo in zgornjo mejo intervala zaupanja v razredu 1–40 let v 

primerjavi s starostnim razredom 40–80 let. To pomeni, da se ta dva starostna razreda v ceni 

najbolj razlikujeta. Omenjeno potrjuje tudi p-vrednost (0,09). Ugotavljamo, da ne velja 

trditev, da so starejša stanovanja zaradi svoje starosti tudi cenejša. Torej lahko na podlagi teh 

ugotovitev zavrnemo hipotezo 3, ki trdi, da med starostnimi razredi obstaja statistično 

značilna razlika v ceni, saj smo pričakovali, da se bo s staranjem nepremičnin zmanjševala 

tudi cena. 



 

60 
 

6 SKLEP 

 

V magistrski nalogi smo proučevali vplivne dejavnike, ki oblikujejo ceno rabljenih stanovanj 

na slovenskem nepremičninskem trgu, in cene medsebojno primerjali med slovenskimi 

statističnimi regijami. Ugotovili smo, da na oblikovanje cen rabljenih stanovanj vplivajo tri 

skupine vplivnih dejavnikov, in sicer makroekonomski, mikroekonomski in sociodemografski 

dejavniki. Vse tri skupine vplivnih dejavnikov so enako pomembne za oblikovanje cen 

nepremičnin, saj vse v enaki meri vplivajo na oblikovanje imigracijskih in emigracijskih regij. 

Ker so nepremičnine nepremično vezane na svojo lokacijo, se njihova vrednost oblikuje tudi 

na podlagi okolja, ki jih obdaja. 

Temeljna teza, ki smo si jo magistrski nalogi postavili, trdi, da je trg rabljenih stanovanj v 

Sloveniji zardi makroekonomskih in sociodemografskih dejavnikov segmentiran na 

diferencirane trge, na katerih lahko posamezni mikroekonomski dejavniki cen stanovanj na te 

cene vplivajo povsem različno. 

Za preverjanje temeljne teze magistrske naloge smo si pomagali s postavitvijo treh hipotez:  

 Hipoteza 1: Povprečna cena za kvadratni meter rabljenega stanovanja se med slovenskimi 

regijami zaradi makroekonomskih in sociodemografskih dejavnikov statistično značilno 

razlikuje. 

 Hipoteza 2: Mikroekonomske spremenljivke različno vplivajo na ceno rabljenih stanovanj 

v posameznih regijah.  

 Hipoteza 3: Med starostnimi razredi obstaja statistično značilna razlika v ceni. 

S kvantitativno analizo, ki smo jo izvedli, smo prišli do različnih ugotovitev. Pri preverjanju 

trditve, da se povprečna cena za kvadratni meter rabljenega stanovanja med slovenskimi 

regijami zaradi makroekonomskih in sociodemografskih dejavnikov statistično razlikuje, smo 

ugotovili, da med posameznimi regijami res obstaja statistično značilna razlika v ceni 

rabljenih stanovanj. Takšno situacijo smo pričakovali, saj med posameznimi regijami 

obstajajo razlike v kupni moči, kakovosti lokacije, možnosti zaposlitve, privlačnosti in 

razvitosti regije itd. Prav tako smo ugotovili, da lahko slovenske statistične regije razvrstimo 

v tri cenovne razrede. V višji cenovni razred spadajo rabljena stanovanja v okolici Ljubljane 

in v primorski regiji, v srednji cenovni razred rabljena stanovanja v gorenjski regiji, v nižji 

cenovni razred pa rabljena stanovanja v podravski in savinjski regiji. 

Res pa je, da moramo na ceno stanovanj gledati skupaj z drugimi lastnostmi nepremičnin, kot 

je kakovost lokacije, zato smo z naslednjo zastavljeno hipotezo preverjali, ali 

mikroekonomske spremenljivke različno vplivajo na ceno rabljenih stanovanj v posameznih 

regijah. Ugotovili smo, da se regije med seboj ne razlikujejo po številu sob, ki jih zajemajo 

rabljena stanovanja, tudi starost stanovanj med regijami se bistveno ne razlikuje, enako pa 

velja za število nadstropij in velikost zunanjih površin. Regije se med seboj statistično 
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značilno ne razlikujejo po proučevanih mikroekonomskih spremenljivkah, zato smo izvedli še 

analizo vpliva omenjenih mikroekonomskih dejavnikov na ceno za kvadratni meter 

stanovanja. Pričakovali smo, da bo velikost stanovanja negativno vplivala na ceno za 

kvadratni meter, a smo ugotovili, da na oblikovanje cen rabljenih stanovanj vplivajo 

statistična regija oziroma lokacija, kjer se nepremičnina nahaja, nadstropje, v katerem 

stanovanje leži, in število sob, ki jih stanovanje zajema. 

Proučevali smo tudi, ali med starostnimi razredi rabljenih stanovanj obstaja statistična razlika 

v ceni oziroma ali se rabljenim stanovanjem s staranjem znižuje cena. Kvantitativna analiza je 

pokazala, da ne velja trditev, da so starejša stanovanja tudi najcenejša. 

Prišli smo do končnega sklepa, da na ceno stanovanj res vplivajo vse tri skupine vplivnih 

dejavnikov, ki smo jih proučevali, in da je nemogoče oblikovati ceno rabljenih stanovanj le na 

podlagi ene skupine vplivnih dejavnikov. Za postavitev končne cene je namreč treba 

upoštevati tako makroekonomske, mikroekonomske kot sociodemografske vplivne dejavnike.   

 

 

  



 

62 
 

 

 

 

 



 

63 
 

LITERATURA 

 

Allen, T. Marcus in Charles F. Floyd. 1997. Real estateprinciples. Chicago: Dearborn. 

Bajt, Aleksander in Franjo Štiblar. 2002. Statistika za družboslovce. Ljubljana: GV Založba. 

Cirman, Andreja. 1999. Poslovanje z nepremičninami. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Cirman, Andreja, Matija Čok, Ivo Lavrič in Petra Zakrajšek. 2000. Poslovanje z    

nepremičninami – zapiski s predavanj. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Dujc, Tomaž. 2017. Priročnik za pripravo na izpit – nepremičninski posrednik.  

Https://tomazdujc.wordpress.com/2011/04/22/nepremicninski-posrednik/prirocnik-za-

pripravo-na-izpit-nepremicninski-posrednik-word-document/ (5. 3. 2019). 

Finance.si. 2017. Na trgu nepremičnin je vroče. Kaj poganja cene in kako dolgo jih bo še? 

Https://www.finance.si/8860658/Na-trgu-nepremicnin-je-vroce-Kaj-poganja-cene-in-

kako-dolgo-jih-bo-se?cctest& (5. 3. 2019). 

Finančni slovar. 2018a. Makroekonomija. 

Http://www.financnislovar.com/definicije/makroekonomija.html (8. 10. 2018). 

Finančni slovar. 2018b. Bruto domači proizvod – BDP.    

Http://www.financnislovar.com/definicije/bruto-domaci-proizvod.html (8. 10. 2018). 

Finančni slovar. 2018c. Mikroekonomija. 

Http://www.financnislovar.com/definicije/mikroekonomija.html (8. 1. 2019). 

Gabršček, Mateja. 2013. Gibanje cen stanovanjskih nepremičnin v severno- in južnoprimorski    

regiji. Nova Gorica: magistrska naloga. 

 

Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). 2008. Poročilo o slovenskem trgu 

nepremičnin za leto 2007. Http://www.e-

prostor.gov.si/fileadmin/etn/POROCILO_2007_GESLO.pdf (30. 8. 2018). 

Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). 2016. Poročilo o slovenskem trgu 

nepremičnin za leto 2016. Http://www.e-

prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Polletno_porocilo_za_leto_2016.pdf (30. 8. 2018). 

Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). 2017. Poročilo o slovenskem trgu 

nepremičnin za leto 2017. Http://www.e-

prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Polletno_porocilo_2017_I.pdf (8. 3. 2019). 

https://tomazdujc.wordpress.com/2011/04/22/nepremicninski-posrednik/prirocnik-za-pripravo-na-izpit-nepremicninski-posrednik-word-document/
https://tomazdujc.wordpress.com/2011/04/22/nepremicninski-posrednik/prirocnik-za-pripravo-na-izpit-nepremicninski-posrednik-word-document/
https://www.finance.si/8860658/Na-trgu-nepremicnin-je-vroce-Kaj-poganja-cene-in-kako-dolgo-jih-bo-se?cctest&
https://www.finance.si/8860658/Na-trgu-nepremicnin-je-vroce-Kaj-poganja-cene-in-kako-dolgo-jih-bo-se?cctest&
http://www.financnislovar.com/definicije/makroekonomija.html
http://www.financnislovar.com/definicije/bruto-domaci-proizvod.html
http://www.financnislovar.com/definicije/mikroekonomija.html
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/POROCILO_2007_GESLO.pdf
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/POROCILO_2007_GESLO.pdf
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Polletno_porocilo_za_leto_2016.pdf
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Polletno_porocilo_za_leto_2016.pdf
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Polletno_porocilo_2017_I.pdf
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Polletno_porocilo_2017_I.pdf


 

64 
 

Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). 2018a. Poročilo o slovenskem trgu 

nepremičnin za leto 2017. Http://www.e-

prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Letno_porocilo_za_leto_2017.pdf. (30. 8. 2018). 

Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). 2018b. Poročilo o slovenskem 

nepremičninskem trgu za I. polletje 2018. Http://www.e-

prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Polletno_porocilo_za_leto_2018.pdf (30. 8. 2018). 

Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). 2019. Poročilo o slovenskem trgu 

nepremičnin za leto 2018. 

Http://www.trgnepremicnin.si/media/porocilo_za_leto_2018.pdf (8. 3. 2019). 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). 2014. Zgodovina slovenskega nepremičninskega trga 

skozi oči ocenjevalca. 

Https://www.gzs.si/pripone/20140524%20PR%20%C4%8Dlanek%20%20Delo%20Nepr

emi%C4%8Dnine%20ZOP%20Novej%C5%A1a%20zgodovina%20slo%20nepremi%C4

%8Dninskega%20trga.pdf (2. 8. 2018). 

Gradbeni zakon (GZ). 2017. Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.. 

Http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108 (1. 8. 2019). 

Green, Richard, K. in Patric H. Hendershott. 1993. DemographicFactorsand Real Estate 

Prices. NBER WorkingPaperSeries No. 4332. National Bureau of Economic Research.  

Guirguis, Hany S., Christos I. Giannikos in Randy I. Andersson. 2005. The US Housing 

Market: Asset Pricing Forecasts Using Time Varying Coefficients. New York: The 

Journal of Real Estate Finance and Economics.  

Hočevar, Boris. 2016. Analiza zaznavanj dejavnikov, ki vplivajo na vrednost stanovanjskih 

nepremičnin s poudarkom na hrupu. Ljubljana: diplomska naloga. 

Kryvobokov, Marko. 2007. What location attributes are the most important for market value? 

Property Management, 25(3), 253–286. 

Mandič, Srna. 2007. Stanovanjski trg in vpliv na demografski razvoj v Sloveniji. Država, 

državljani, stanovanja. Poslovanje z nepremičninami. Portorož: Gospodarska zbornica 

Slovenije. 

Mbachu, Calvin, I. in Norman Lenono. 2005. Factors influencing market values of residential 

properties. Queensland: University of Technology Research Week International 

Conference, QUT Research Week 2005 – Conference Proceedings. 

Miller, Norman G. in Michael A. Sklartz. 1986. A note on leading indicators of housing 

market price trends. The journal of real estate research, 1(1), 99–109. 

http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Letno_porocilo_za_leto_2017.pdf
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Letno_porocilo_za_leto_2017.pdf
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Polletno_porocilo_za_leto_2018.pdf
http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/etn/Porocila/Polletno_porocilo_za_leto_2018.pdf
http://www.trgnepremicnin.si/media/porocilo_za_leto_2018.pdf
https://www.gzs.si/pripone/20140524%20PR%20%C4%8Dlanek%20%20Delo%20Nepremi%C4%8Dnine%20ZOP%20Novej%C5%A1a%20zgodovina%20slo%20nepremi%C4%8Dninskega%20trga.pdf
https://www.gzs.si/pripone/20140524%20PR%20%C4%8Dlanek%20%20Delo%20Nepremi%C4%8Dnine%20ZOP%20Novej%C5%A1a%20zgodovina%20slo%20nepremi%C4%8Dninskega%20trga.pdf
https://www.gzs.si/pripone/20140524%20PR%20%C4%8Dlanek%20%20Delo%20Nepremi%C4%8Dnine%20ZOP%20Novej%C5%A1a%20zgodovina%20slo%20nepremi%C4%8Dninskega%20trga.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108


 

65 
 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). 2018. 

Registrirane brezposelne osebe po območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje v 

novembru 2017, število in letne stopnje rasti. 

Http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8344/ (7. 1. 2019). 

Mueller, Glenn. 1999. Real estatepoints in thephysicalrentalgrowthrates at different market 

cycle. Journalof real estateresearch, 18(1), 131–150. 

Obligacijski zakonik (OZ). 2001. Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo, 64/16-

odl. US in 20/18-OROZ631. Https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/2001-01-4287?sop=2001-01-4287 (2. 9. 2018). 

Pagourtzi, Elli, Vassilis Assimakopoulos, Thomas Hatzichristos in Nick French. 2003. Real 

Estate Appraisal: A Review of ValuationMethods. UnitedKingdom: Journalof Property 

Investment& Finance. 

Pavlin, Branko. 2011. Značilnosti trga in gibanje cen nepremičnin v Sloveniji v obdobju 

2003–2011. Https://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Radenci2011/Pavlin-

Housing%20market-ppt.pdf (4. 9. 2018). 

Quigley, M. John. 1999. Real estate prices and economic cycles. International Real Estate 

Review, 2(1), 1–20. 

Reconsult nepremičnine (RCN). 2017. 2017 – ugodno leto za nepremičnine?. 

Https://www.rcn.si/Trendi_in_novosti/2017__ugodno_leto_za_nepremicnine_1/ (5. 3. 

2019). 

Reichert, Alan K. 1990. The Impact of interest rates, income, and employment up on regional 

housing prices. Journalof Real Estate Finance and Economics 3(4): 373–391. 

Schmitz, Adrienne in Deborah L. Brett. 2001. Real Estate Market Analysis: A Case Study 

Approach. Washington, D.C.: The Urban Land Institute.  

Stanovanjski zakon (SZ-1). 2003. Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 

45/08-ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11-odl. US, 87/11, 40/12-ZUJF, 14/17-odl. US in 

27/17. Https://www.uradni-list.si/_pdf/2003/Ur/u2003069.pdf (1. 9. 2018). 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS). 2011. Značilnosti trga in gibanje cen 

stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2003–2011. 

Https://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Radenci2011/Pavlin-

Trg_stanovanjskih%20_nepremicnin-prispevek.pdf (4. 1. 2019). 

http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8344/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2001-01-4287?sop=2001-01-4287
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2001-01-4287?sop=2001-01-4287
https://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Radenci2011/Pavlin-Housing%20market-ppt.pdf
https://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Radenci2011/Pavlin-Housing%20market-ppt.pdf
https://www.rcn.si/Trendi_in_novosti/2017__ugodno_leto_za_nepremicnine_1/
https://www.uradni-list.si/_pdf/2003/Ur/u2003069.pdf
https://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Radenci2011/Pavlin-Trg_stanovanjskih%20_nepremicnin-prispevek.pdf
https://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Radenci2011/Pavlin-Trg_stanovanjskih%20_nepremicnin-prispevek.pdf


 

66 
 

 Statistični urad Republike Slovenije (SURS). 2017a. Vrednost investicij v osnovna sredstva v 

2017 malo višja kot v 2016. Https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/7850 (5. 12. 2018). 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS). 2017b. Regije v številkah – statistični portret 

slovenskih regij 2017. 

Https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9374/regije_v_stevilkah_2017.pdf (10. 1. 

2019). 

 Statistični urad Republike Slovenije (SURS).2018a. BDP in gospodarska rast. 

Https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/1/29 (1.12.2018). 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS). 2018b. Izvoz in uvoz blaga. 

Https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/7934 (1. 12. 2018). 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS). 2018c. Statopis – Statistični pregled Slovenije 

2018. Https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10178 (5. 12. 2018). 

Stvarnopravni zakonik (SPZ). 2002. Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13.  

Http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242 (1. 8. 2019). 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS). 2018d. Rast obsega BDP (glede na isto 

četrtletje prejšnjega leta). Https://www.stat.si/statweb (5. 12. 2018). 

Šubic, K. Maruška. 1997. Vrednotenje stavbnih zemljišč. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za komunalno gospodarstvo. 

Torkar, Milan. 2017. Lastnosti nepremičnin in nepremičninskih pravic – gradiva s 

predavanja. Ljubljana: CPU. 

Torkar, Milan. 2018. Vrednost nepremičnin-nepremičninskih pravic. Ljubljana: CPU. 

Zakon o davku na nepremičnine (ZdavNepr). 2013. Uradni list RS, št. 101/13 in 22/14-odl. 

US. Http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6642 (1. 8. 2019). 

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN). 2006. Uradni list RS, št. 47/06, 56/07-odl. US, 

79/12-odl. US, 61/17-ZAID, 7/18 in 33/19. 

Http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4544 (1. 8. 2019). 

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES). 2004. Uradni list 

RS, št. 18/04. Http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3787 (1. 8. 2019). 

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega 

zemljišča (ZVEtL-1). 2017. Uradni list RS, št. 34/17. 

Http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7090 (1. 8. 2019). 

https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/7850
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9374/regije_v_stevilkah_2017.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/1/29
https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/7934
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10178
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242
https://www.stat.si/statweb
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6642
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4544
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3787
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7090


 

67 
 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). 2009. Poročilo Zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje za leto 2008. Https://www.ess.gov.si/_files/799/LP2008.pdf. 

(6. 1. 2019). 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). 2011. Poročilo Zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje za leto 2011. 

Https://www.ess.gov.si/_files/3637/LP2011MS.pdf. (6. 1. 2019). 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). 2018. Poslovni načrt za leto 2018 

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 

Https://www.ess.gov.si/_files/10928/Poslovni_nacrt_ZRSZ_2018.pdf. (6. 1. 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ess.gov.si/_files/799/LP2008.pdf
https://www.ess.gov.si/_files/3637/LP2011MS.pdf
https://www.ess.gov.si/_files/10928/Poslovni_nacrt_ZRSZ_2018.pdf

