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POVZETEK 

Nepremičnine so del našega vsakdanjika. V njih prebivamo, spimo, delamo, jih obdelujemo, 

prenavljamo, gradimo, z njimi trgujemo itd. Nepremičnine imajo relativno visoko finančno 

vrednost, ki za večino predstavlja največje premoženje posameznika ali družine. Gradnja 

nepremičnin je ključni element vsake gradbene panoge. Ta pa kot motor vsakega 

gospodarstva pomembno vpliva na BDP posamezne države. Današnja svetovna gospodarska 

kriza je pokazatelj, kako pomemben vpliv ima lahko le določen državni trg nepremičnin na 

celotno svetovno ekonomijo. V tej diplomski nalogi želim sprva predstaviti, kako je pok 

nepremičninskega balona v ZDA vplival na globalne finančne trge in ti posledično na stanje 

celotnega svetovnega gospodarstva. Drugi del naloge je osredotočen na stanje trga 

nepremičnin v Sloveniji pred in med krizo in še posebej na stanje trga nepremičnin na Obali, 

kjer živim in delujem.  

Ključne besede: nepremičnine, svetovna gospodarska kriza, nepremičninski balon, ključna 

obrestna mera, listinjenje, bonitetne agencije, trg nepremičnin, nepremičninske agencije, cene 

nepremičnin. 

SUMMARY 

Real estates are a part of our everyday life. In them we live, sleep, work. We are cultivating 

them, renovating, build, traded, etc. Real estates have a relatively high financial value, which 

mainly represents the largest asset for an individual or family. Construction of real estate is a 

key element in any construction industry. This is like the engine of any economy and has a 

significant impact on every country's GDP. Today's global economic crisis is an indicator of 

how important impact can represent just one national real estate market on the global 

economy. In this thesis first I want to show how the U.S. real estate bubble burst affected the 

global financial market, and consequently on the overall state of the global economy. The 

second part is focused on the state of the real estate market in Slovenia before and during the 

crisis and especially on the state of the real estate market on the Slovenian coast where I live 

and work. 

Keywords: real estate, the global economic crisis, real estate bubble, the key interest rate, 

securitization, rating agencies, real estate market, real estate agencies, real estate prices. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Slovenci smo z 82 % deležem lastniških stanovanjskih nepremičnin v samem evropskem 

vrhu. To je posledica prejšnje (socialistične) družbene ureditve, ko si je lahko skoraj vsak 

zgradil hišo, in t. i. Jazbinškovega zakona iz leta 1991 (Hribar 2012, 1). 

V obdobju 2004–2008 je na slovenski trg nepremičnin prišlo več kot 40.000 novih stanovanj 

oz. 4,5 mio m2 novih stanovanjskih površin (Doblšek 2009, 27). Ta ekspanzija novogradenj je 

bila financirana v veliki večini s pomočjo bančnih posojil. Bankam je v letih konjunkture 

uspelo z ugodnimi posojili spodbuditi povpraševanje po nepremičninah. Lažja in ugodnejša 

dostopnost do kreditov je spodbudila rast cen nepremičnin, hitra rast cen pa je spodbudila 

investitorje k večjemu obsegu gradnje. Pri prodaji stanovanjskih nepremičnin v času 

konjunkture je zanimivo, da dejavniki, kot so cena, kvaliteta gradnje ali velikost in 

razporeditev prostorov, niso bistveno vplivali na prodajo. Trg je požrl vse. Cene kvadratnega 

metra novogradenj in starih stanovanjskih nepremičnin so bile zaradi podhranjenosti trga 

skoraj izenačene, kar v normalnih razmerah ni možno. 

Po začetku krize v Sloveniji (jeseni 2008), ko so banke tako rekoč čez noč ustavile 

kreditiranje, se je ustavila tudi prodaja nepremičnin. Situacija na trgu nepremičnin se danes po 

šestih letih krize še ne izboljšuje. Povprečne cene nepremičnin še naprej padajo, banke še 

vedno ne kreditirajo in kupci ne kupujejo. Smo v začaranem krogu, ki mu ni videti konca. 

Vpliv krize na trg nepremičnin se kaže skozi padec cen nepremičnin, upad števila 

nepremičninskih transakcij, zmanjšanega obsega novogradenj, daljšega obdobja prodaje in 

težje dostopnosti do stanovanjskih posojil. 

Svetovno gospodarstvo že več let trpi zaradi svetovne gospodarske in finančne krize. Svet se 

je po obdobju visoke gospodarske rasti znašel v krizi, katere končne razsežnosti si z 

gotovostjo ne upa napovedovati nihče. Oguljena fraza, ki pravi: »Ko Amerika kihne, zboli cel 

svet.«, se je tudi tokrat izkazala za preroško. Mnogi se bojijo, da bo ta kriza največja po tisti v 

30-ih letih prejšnjega stoletja, pesimisti pa, da bo še hujša. Revolucionarji napovedujejo nov 

svetovni red, optimisti pa le zmanjšanje neoliberalne miselnosti in boljšo državno ureditev 

predvsem v finančnem sektorju. Stvarne posledice sedanje krize bo moč realno oceniti šele 

čez čas, ko bo kriza že nekaj let za nami (Olup 2009, 2). 

Gospodarstvo ZDA je po letu 2001 beležilo nizko rast BDP, saj je okrevalo od recesije zaradi 

poka NASDAQ borznega indeksa (poka »dot.com« mehurčka oz. velikih padcev borznih 

tečajev IT podjetij) v letu 2000. Počasna rast je vodila FED k postopnemu nižanju ključne 

referenčne obrestne mere, ki je v letu 2003 prišla celo na izjemno (zgodovinsko) nizko raven 

1 %. Zanimivo je, da je borzni pok IT podjetij imel pozitiven vpliv na trg nepremičnin, saj so 

ljudje zaradi nezaupanja v vrednostne papirje pričeli raje vlagati v nepremičnine. Te so zaradi 
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stalne rasti cen dajale občutek varnosti in so bile potencialni vir zaslužka za špekulante (Baker 

2008, 76). 

Nepremičnine so povezane s finančnim sektorjem predvsem preko kapitalskega trga. Velika 

večina transakcij na nepremičninskem trgu je odvisna od posojil, ki jih dajejo finančne 

institucije (Klun 2009, 11). Slabšanje razmer na finančnih trgih negativno vpliva na 

nepremičninski trg. Najpomembnejši dejavnik pri tem je obrestna mera, po kateri lahko 

gospodinjstva (posamezniki) in podjetja najamejo posojila. Za leta pred krizo je bila značilna 

izjemno nizka obrestna mera. To je pomenilo cenejša in bolj dostopna posojila, ki so imela za 

posledico povečanje zadolževanja, kar je povečalo povpraševanje po nepremičninah. Ta 

proces je dvigoval cene nepremičnin in spodbudil gradbeno dejavnost. 

Da bi ublažil negativne efekte svoje denarne politike (predvsem višanje inflacije), je FED leta 

2004 pričel z dviganjem ključne obrestne mere. To je povzročilo višanje kreditnih obrokov, 

kar je imelo za posledico povečano stopnjo neplačil (angl. default payments). Ker 

kreditojemalci niso zmogli več izpolnjevati svojih kreditnih obveznosti, je trg preplavila 

velika količina stanovanjskih hiš za prodajo. Istočasno so banke tako rekoč čez noč zaostrile 

pogoje financiranja. Padec povpraševanja, prevelika ponudba stanovanj in zaostreni pogoji 

financiranja so leta 2006 povzročili pok nepremičninskega balona v ZDA (Krugman 2009, 

149). 

Danes lahko rečemo, da so bili največji krivci za nastanek krize ameriška centralna banka 

(FED) s svojo denarno politiko, ki je povzročila preveliko zadolževanje. Sledijo bonitetne 

agencije, ki so podeljevale previsoke bonitetne ocene vrednostnim papirjem, izdanim na 

podlagi hipotek in slaba ureditev, ki je omogočila nekontrolirano razmnoževanje izvedenih 

finančnih instrumentov s pomočjo procesa listninjenja (Štiblar 2008, 126). 

Posledice krize v svetu so: počasnejša gospodarska rast v svetu, propadi podjetij, visoka 

stopnja brezposelnosti, množične stavke in socialni nemir, državni prevrati, bankroti držav, 

menjave oblasti v skoraj vseh evropskih državah itd. (Štiblar 2008, 106). 

Ena od posledic krize je tudi, da so minili časi, ko so v konjunkturi cveteli vsi posli, tudi 

slabši in manj zahtevni. Minili so časi, ko so bili nepremičninski posredniki zgolj birokrati, ko 

so investitorji brez predhodnih tržnih analiz množično investirali v izgradnje velikih sosesk, 

ko so banke z nezadostnimi garancijami delile kredite za nakup in gradnjo nepremičnin in ko 

so lastniki zazidljivih zemljišč nesramno dvigovali cene le-teh. Kupci so bili takrat samo 

nujno zlo po načelu vzemi ali pusti. V današnji krizi so kupci postali »kralji«, nepremičninski 

posredniki brez dela, gradbinci propadajo drug za drugim, investitorji z zalogami neprodanih 

stanovanj, lastniki stavbnih zemljišč z močno znižanimi vrednostmi premoženja, banke pa 

brez dolgoročnih sredstev za kreditiranje (Doblšek 2009, 4). 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Trenutna gospodarska kriza močno vpliva na poslovanje našega podjetja, ki se ukvarja z 

investicijami v stanovanjske nepremičnine. V diplomi bomo opisali predvsem kje, kdaj in 

zakaj je do krize prišlo ter kako je le-ta vplivala na trg stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji 

in predvsem na Obali. 

Trenutno na slovenski Obali vlada pravo mrtvilo na področju prodaje nepremičnin. Prodaja se 

malo in po mnogo nižjih cenah kot v preteklosti. Namen naloge je analizirati trenutno stanje 

na trgu stanovanjskih nepremičnin na Obali. Želimo ugotoviti, kakšen je trenuten obseg 

prodaje, kakšne so cene posameznih segmentov nepremičnin na Obali, razloge za trenutno 

stanje in možne rešitve. Zanima nas, kaj se trenutno prodaja, za kakšno ceno in kdo so 

potencialni kupci. 

Ker zgodovina kaže, da se bodo podobne situacije (nepremičninske krize) v prihodnje še 

dogajale, si želimo, da bi v bodoče lahko pravočasno in pravilno reagirali na spremembe, ki se 

bodo dogajale na trgu nepremičnin. Prepričani smo, da nam bodo pri tem v veliko pomoč 

spoznanja, pridobljena na podlagi te diplomske naloge. 

Za doseganje namena naloge smo zasledovali naslednje cilje: 

o predstavili smo pojem nepremičnine in lastnosti nepremičninskega trga, 

o predstavili smo razvoj svetovne gospodarske krize in povezavo s trgom nepremičnin, 

o prikazali smo vpliv krize na trg nepremičnin v Sloveniji, 

o naredili smo raziskavo trga stanovanjskih nepremičnin na slovenski Obali. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu diplomske naloge smo za opisovanje uporabili deskriptivne metode in 

metode kompilacije. Iz obstoječe literature smo povzeli zapise, ugotovitve in sklepe različnih 

tujih in domačih avtorjev. Pomagali smo si še z raznimi spletnimi viri, kot so npr. SURS, 

GURS, Wikipedia, Investopedia itd. Dodali smo tudi osebno noto, ki izhaja iz dolgoletnih 

delovnih izkušenj trgovanja z nepremičninami. 

V raziskovalnem delu diplomske naloge smo uporabili deskriptivne, primerjalne in empirične 

metode. Prvi dve metodi smo uporabili pri opisu stanja trga nepremičnin v Sloveniji pred in 

med krizo (značilnosti trga, bančne aktivnosti na trgu nepremičninskih kreditov, cene in obseg 

prodaje ipd.). Empirični del pa bo temeljil na anketnem vprašalniku in raziskavi, ki smo jo 

opravili med večjimi nepremičninskimi agencijami na Obali. S to raziskavo smo želeli priti do 

nepristranske ocene o dejanskem stanju na obalnem stanovanjskem nepremičninskem trgu. 

Mnenje in zaključke smo oblikovali na podlagi rezultatov ankete ter lastnih izkušenj in 

znanja, pridobljenih v desetih letih delovanja na nepremičninskem področju. 
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1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke in omejitve: 

o kriza je pojav, ki je še vedno aktualen, tako da vse njene posledice še niso poznane; 

o objektivnost anketirancev in verodostojnost podatkov, pridobljenih z anketiranjem; 

o nepredvidljivost nepremičninskega trga v bodoče (koliko časa bo kriza še trajala, kdaj 

bodo cene nepremičnin dotaknile dno, kdaj začeti ponovno investirati v nepremičnine); 

o majhen anketni vzorec (majhno število dobrih nepremičninskih agencij na Obali, ki imajo 

dovolj opravljenih transakcij). 
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2 NEPREMIČNINE IN TRG NEPREMIČNIN 

2.1 Pojem in lastnosti nepremičnin 

Slovenski stvarnopravni zakonik v 18. členu definira pojem nepremičnine kot: »Nepremičnina 

je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami. Vse druge stvari 

so premične.« Ta definicija določa kot nepremičnino le zemljišče. Vse, kar je zgrajeno pod ali 

nad njo, je njena sestavina (npr. hiša). 

Lastnosti nepremičnin (Cirman idr. 2000, 3): 

o fizične lastnosti:  

- nepremičnost (zemljišča ne moremo premikati), 

- neuničljivost (zemljišča ni mogoče uničiti), 

- omogoča dolgo življenjsko dobo zgradbam, zgrajenih na njem (npr. egipčanske 

piramide ali rimski kolosej), 

- raznovrstnost (nikjer ne srečamo dveh popolnoma enakih zemljišč); 

o ekonomske lastnosti: 

- fizična ponudba zemljišč omejuje ponudbo nepremičnin na določenem območju, 

- vrednost nepremičnini določa predvsem njena lega (lokacija), dostopnost in osebne 

želje kupca, 

- značilna je dolga doba vračanja investiranih sredstev; 

o institucionalne lastnosti: 

- država preko zakonov in lokalna skupnost preko lokalnih predpisov (OPN, 

OPPN …) pomembno vplivata na vrsto, videz in uporabo nepremičnin na določenem 

območju in tako nadzirajo uresničevanje prostorskega plana. 

Osnovne funkcije trga nepremičnin so (Cirman idr. 2000, 8): 

o menjava lastništva (kupec˗˗prodajalec) 

o informiranje o cenah nepremičnin in dogajanja na trgu (vloga posredništva), 

o prilagajanje kvalitete in količine prostora socialnim in ekonomskim spremembam ter 

razmeram na trgu (vloga države in občin).  

Na trgu nepremičnin se posamezniki srečujejo z različnimi drugimi udeleženci na trgu, ki 

vsak zase zastopajo lastne interese oz. nastopajo v različnih vlogah: 

o kupec: subjekt, ki nepremičnino kupuje; 

o prodajalec: subjekt (lastnik nepremičnine), ki nepremičnino prodaja; 

o nepremičninski posrednik: nepremičninski agent z licenco države, ki poveže kupca in 

prodajalca ter ureja vso potrebno dokumentacijo in vodi postopek prodaje nepremičnine; 

o investitor: tisti, ki vlaga v gradnjo/prenovo nepremičnine; 

o financer: v Sloveniji nastopa kot financer pri gradnji oz. nakupu/prodaji nepremičnin v 

glavnem posamezna poslovna banka ali lizing hiša. Lahko pa država, lokalna skupnost ali 

posameznik financirajo gradnjo določene nepremičnine tudi z lastnimi sredstvi;  
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o gradbeno podjetje: poslovni subjekt, ki nepremičnino gradi; 

o nadzornik: posameznik ali podjetje, ki nadzoruje gradnjo nepremičnine; 

o projektant: subjekt, ki nepremičnino projektira v skladu s prostorskimi akti in z 

zakonodajo; 

o upravni organ: vodi postopek izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj. 

Zaradi edinstvene fizične lastnosti nepremičnine (nepremičnost) kot tržne dobrine se trg 

nepremičnin razlikuje od ostalih trgov popolne konkurence. Ima namreč nekatere posebnosti 

oz. značilnosti. Ključne značilnosti trga nepremičnin so (Hilbers idr. 2008, 6): 

o raznolikost posamezne nepremičnine: vsaka nepremičnina ima določeno ceno glede na 

lastnosti, ki jih ima (vrsta, lega, oblika, lokacija, dostopnost, opremljenost z 

infrastrukturo …). Praviloma ima lokacija največji vpliv na ceno nepremičnine. 

o Relativno visoki transakcijski stroški in nizek obseg prodaje: nepremičnino posameznik ne 

kupuje vsak dan. To se lahko zgodi le enkrat ali nekajkrat v življenju (lahko pa tudi 

nikoli). 

o Toga ponudba: ponudba lahko zaostaja za povpraševanjem kar je po navadi rezultat 

omejenosti ponudbe zemljišč. V primerih, ko je teh dovolj, pa se lahko pojavijo težave pri 

pridobivanju gradbenih dovoljenj ali financiranju. To pa ne velja vedno: v današnjem času 

krize je ponudbe več kot povpraševanja. 

o Spremenljivi pogoji financiranja: na finančnem trgu obstaja veliko specializiranih 

finančnih institucij, ki omogočajo različne pogoje financiranja z uporabo nepremičnine 

kot zavarovanja. Pogoji so v različnih državah (različna zakonodaja ali poslovna praksa) 

in različnem časovnem obdobju najemanja posojila lahko zelo različni (npr. pogoji 

pridobitve kredita pred in med krizo). 

o Vpliv davkov in subvencij: davčne olajšave ali finančne spodbude lahko močno vplivajo 

na trg nepremičnin. V Sloveniji smo imeli pred leti davčne olajšave za reševanje 

stanovanjskega problema (stanovanjski kredit je bil priznan kot davčna olajšava pri 

obračunu dohodnine) oz. davčne olajšave za investicije v osnovna sredstva podjetja. V 

obratni smeri pa delujejo različni davki na nepremičnine (npr. povišanje NUSZ oz. uvedba 

novega davka na nepremičnine) ali uvajanje novih davkov (npr. davek na spremembo 

namembnosti kmetijskih zemljišč).  

Lastnosti trga nepremičnin (Cirman idr. 2000, 9): 

o Lokalizirana konkurenca: negibljivost, raznovrstnost in trajnost nepremičnin so vzroki za 

specifično konkurenco posameznega območja. Nepremičnine je razmeroma težko 

primerjati, kar vpliva na omejenost konkurence. Zaradi nepremičnosti in različnosti 

posamezne nepremičnine so za trg nepremičnin značilne velike razlike med posameznimi 

regijami in državami, tako v vrednosti nepremičnin kot v številu transakcij. 

o Slojevito povpraševanje: na trgu nepremičnin se slojevitost kaže v različnem gibanju 

ponudbe in povpraševanja na posameznih podtrgih. Tako je lahko trg stanovanj zelo 

aktiven, medtem ko trg hiš stagnira. 
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o Slaba informiranost tržnih udeležencev: transakcije med prodajalci in kupci so po navadi 

zaupne narave, zato je pridobivanje tržnih informacij zahtevno in drago opravilo. Tržni 

udeleženci so zato navadno slabo informirani in iščejo pomoč pri nepremičninskih 

strokovnjakih (agencijah). 

o Fiksna kratkoročna ponudba: usklajevanje ponudbe in povpraševanja je pogosto možno le 

na dolgi rok. Na povpraševanje, ki je lahko v krajših obdobjih precej živahno, se ponudba 

kratkoročno težko odziva, saj je na kratkoročno nespremenljiva. 

Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na cene nepremičnin, sta ponudba in povpraševanje. 

Med dejavnike ponudbe uvrščamo razpoložljivost zazidljivih zemljišč, število neprodanih 

stanovanj in hiš, dostopnost do posojil za gradnjo, obrestno mero. Med dejavnike 

povpraševanja pa uvrščamo dostopnost do hipotekarnih posojil, razmere na borzi, obrestno 

mero, dohodke gospodinjstev, rast populacije, število in velikost gospodinjstev, trg starih 

stanovanj, višine najemnin itd. (Hilbers idr. 2008, 10). 

Povpraševanje se oblikuje glede na značilnosti prebivalstva in njeno kupno moč. Višina 

povpraševanja je odvisna tudi od stanja gospodarstva in blaginje posameznika. Povpraševanje 

značilno niha. V kratkem časovnem obdobju se zelo težko zgodi, da sta povpraševanje in 

ponudba usklajena. Povpraševanje tudi ni povsod enako. Praviloma se na različnih lokacijah 

oblikujejo posamezni lokalni nepremičninski trgi. Kje in kako se bo povpraševanje 

oblikovalo, je odvisno tudi od ponudbe delovnih mest v posamezni regiji ali občini in 

prometnih povezav. Delovna mesta so vplivala na naseljevanje oz. odliv prebivalstva iz 

posameznih regij, medtem ko za prometne povezave velja, da so večja/velika mesta nastajala 

ob stičiščih pomembnih trgovskih poti. Povpraševanje je največje v večjih mestnih središčih, 

kjer so večje možnosti zaposlitve in dobre prometne povezave (Hilbers idr. 2008, 9). 

Ponudba se na potrebe odzove v daljšem časovnem obdobju. Na odzivnost ponudbe lahko 

pomembno vplivajo ureditev stavbnih zemljišč (opremljenost z infrastrukturo) in razne 

sprostitve/širitve novih zazidljivih zemljišč (npr. sprememba namembnosti kmetijskega 

zemljišča), ki so podvržena zakonskim predpisom in lokalnim omejitvam. Prav tako je zelo 

pomembna hitrost administrativnih postopkov pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, urejenost 

občinskih prostorskih planov, stopnja korupcije, dostopnost do dolgoročnih posojil, cena 

gradbenega materiala in gradbenih storitev (Hilbers idr. 2008, 10). 

V stičišču povpraševanja in ponudbe se oblikuje cena, ki se zaradi specifičnosti 

nepremičninskega trga oblikuje počasneje kot na ostalih trgih. Podobno kot za gospodarski 

cikel je tudi za nepremičninski trg značilna tudi njegova cikličnost. Nepremičninski cikel 

predstavlja ponavljajoča se krivulja nihanja cen nepremičnin.  
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Slika 1: Faze nepremičninskega cikla  

Vir: Mueller 1999, 134. 

Nepremičnine delimo še po posameznih tipih (vrstah) glede na njihovo uporabo (Cirman idr. 

2000, 4):  

o stanovanjske nepremičnine (eno- ali večstanovanjske zgradbe, stavbna zemljišča za 

namen stanovanjske gradnje), 

o poslovne nepremičnine (pisarniške zgradbe, trgovine, nakupovalni centri, hoteli, stavba 

zemljišča za poslovno dejavnost …), 

o industrijske nepremičnine (tovarne, skladišča, rudniki, stavbna zemljišča za industrijsko 

dejavnost …), 

o kmetijske nepremičnine (kmetije, farme, travniki, njive, gozdovi …), 

o javne nepremičnine (šole, vrtci, ceste, parki, upravne stavbe …), 

o nepremičnine za posebne namene (športni objekti, bolnice, pokopališča, cerkveni objekti, 

domovi za ostarele …). 

Značilno za nepremičninski trg je tudi, da se veliko kupcev za nakup zadolži. Hkrati to za 

mnoge predstavlja največjo naložbo v življenju. 

2.2 Zgodovina trga nepremičnin v Sloveniji 

O slovenskem nepremičninskem trgu lahko govorimo od leta 1991 dalje, ko se je rodila nova 

država Slovenija. Do leta 1991 je obstajal slovenski nepremičninski trg, ki je deloval znotraj 

jugoslovanskega. Prevladovala so družbena stanovanja z relativno nizkimi najemninami. 

Država je takrat omogočala, da je lahko vsakdo živel v solidnem stanovanju, ne da bi zato 

moral veliko vlagati. Takratni sistem je omogočal, da si je veliko ljudi zgradilo lastne hiše. V 

Jugoslaviji je bilo takrat možno z ugodnimi posojili in visoko inflacijo, ki je ta posojila skozi 
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nekaj let razvrednotila, širokim množicam ljudi poceni graditi lastne nepremičnine. 

Zgodovina slovenskega nepremičninskega trga je v primerjavi z nekaterimi drugimi trgi v 

zahodnoevropskih državah zelo kratka. Poleg tega se trg še danes srečuje z vsemi težavami 

tranzicijskega prehoda iz socialistične družbene ureditve v kapitalistično. Slovenci smo v 

samem evropskem vrhu po lastništvu stanovanjskih nepremičnin na gospodinjstvo. Teh je kar 

82 %, kar je posledica prejšnje (socialistične) družbene ureditve, ko si je zaradi takratnih 

kreditnih posebnosti lahko skoraj vsak zgradil hišo in t. i. »Jazbinškovega zakona« iz leta 

1991. Kapitalistična družbena ureditev namreč ne dopušča državne lastnine v takšnem obsegu 

in takšni obliki, kot jo omogoča socialistična družbena ureditev. Slovenija si je takoj na 

začetku njene samostojnosti zadala nalogo, da v največji možni meri olastnini družbene 

nepremičnine. Tako je z razvpitim Jazbinškovim zakonom vsem, ki so stanovali v družbenih 

stanovanjih, omogočila, da so ta stanovanja kupili po zelo nizkih cenah, ki so bile daleč pod 

tržnimi. S tem je država dosegla hitro privatizacijo družbenih stanovanj (Slonep 2006b).  

Trg nepremičnin se je v Sloveniji po osamosvojitvi v 90-ih letih razvijal razmeroma počasi v 

primerjavi z drugimi primerljivi državami, ki so danes članice EU (Latvija, Litva, Češka, 

Poljska …). Konec 90-ih let pa je bilo zaznati prve opaznejše premike v smeri povečanja 

aktivnosti na trgu nepremičnin. Pravi razcvet je slovenski trg nepremičnin doživel med leti 

2003 in 2007. To obdobje je bilo zaznamovano z vstopom v NATO in EU. Trg nepremičnin 

se je v tem času razvijal v pogojih stabilne gospodarske rasti, naraščanja produktivnosti, 

upadanja brezposelnosti, relativno nizke inflacije, nizkih obrestnih mer, »radodarnosti« bank 

pri dodeljevanju posojil ter zakonsko bolj urejenega in preglednega dela na trgu nepremičnin. 

Za to obdobje je predvsem značilno presežno povpraševanje od ponudbe, kar je imelo za 

posledico višanje cen nepremičnin predvsem v segmentu stanovanjskih nepremičnin. Rast 

oglaševanih cen stanovanjskih nepremičnin je od leta 1995 do 2003 zmerno rasla, od leta 

2004 do leta 2007 pa so cene nepremičnin rasle s stopnjami nad 10 % letno. Lastnikom 

nepremičnin je tako visoka rast omogočila, da se je vrednost njihovih nepremičnin v letih 

2001–2007 skoraj podvojila. V samo štirih letih (od 2004 do 2007) so cene nepremičnin 

zrasle za 66,1 %. Povpraševanje je vse do jeseni 2008 ostalo visoko. Najvišje cene so 

nepremičnine dosegle v Ljubljani in v pomembnejših turističnih krajih (Obala, Kranjska 

Gora), najnižje pa na gospodarsko manj razvitih območjih kot, na primer Pomurje in Koroška 

(Slonep 2006b). 

2.3 Značilnosti nepremičninskega trga v Sloveniji 

Na vsakem nacionalnem trgu stanovanjskih nepremičnin deluje preplet zgodovinskih, 

prostorskih, socialnih in ekonomskih dejavnikov, ki izvirajo iz nacionalnega in mednarodnega 

okolja. Osamosvojitev Slovenije in prehod v tržno gospodarstvo je pomenilo temeljito 

spremembo tudi na stanovanjskem področju. Stanovanje ni bilo več pravica, za katero mora 

skrbeti država, pač pa potreba za zadovoljevanje katere mora država zagotovi zgolj primerne 

pogoje. Stvar posameznika je, kako se organizira, da pokrije svoje stanovanjske potrebe. 
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Socialna stanovanja so postala pristojnost lokalnih skupnosti (občin). Zato je bila v začetku 

90-ih let prejšnjega stoletja izvršena privatizacija družbenih stanovanj, po kateri je bila na 

široko odprta pot za prosto delovanje trga stanovanjskih nepremičnin. V nadaljevanju so 

prikazane značilnosti slovenskega trga stanovanjskih nepremičnin skozi dejavnike ponudbe in 

povpraševanja, ki so zaznamovale trg nepremičnin v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih in 

skozi prikaz gibanja cen ter velikosti in starosti prodanih nepremičnin (Pavlin 2011, 2).  

Dejavniki povpraševanja na trgu nepremičnin v Sloveniji (prav tam, 2–4): 

o Gostota stanovanj in rast števila gospodinjstev: leta 1991 je bilo v Sloveniji 634.000 

gospodinjstev, ki so v povprečju imela 3,0 člane, leta 2011 pa je bilo 813.000 

gospodinjstev, ki so v povprečju imela 2,5 člana. Opazen je predvsem porast števila 

enočlanskih gospodinjstev, njihov delež se je iz 17 % leta 1981 povzpel na 33 % leta 

2011. Takšna gospodinjstva ustvarjajo dodatno povpraševanje po nepremičninah. 

o Lastništvo stanovanj: visok delež lastniških stanovanj pomeni veliko potencialnih 

možnosti za trgovanje z rabljenimi stanovanji. Iz popisa prebivalstva leta 2002 je bilo v 

Sloveniji 684.847 gospodinjstev in 777.772 stanovanj, kar pomeni, da ima povprečno 

slovensko gospodinjstvo v lasti več kot eno nepremičnino. Zaradi povečanja blagostanja v 

državi je mnogo gospodinjstev zamenjavlo svojo staro nepremičnino za novejšo in večjo.  

o Rast prebivalstva zaradi priliva migrantov: Slovenija je ob koncu 90-ih let prejšnjega 

stoletja ponovno postala območje priseljevanja. V državo se je priselilo več ljudi, kot se je 

iz nje odselilo. Neto migracijski koeficient s tujino (neto število migrantov na 1000 

prebivalcev) se je postopno povečeval, in sicer iz 1,9 leta 1999 do 9,2 leta 2008. 

o Regionalno zgoščanje prebivalstva: za desetletje 2002–2012 je značilno zgoščanje 

prebivalstva v osrednji Sloveniji (predvsem v Ljubljani in okolici). To je vplivalo na 

regionalno strukturiranost povpraševanja po stanovanjih. V robnih regijah Slovenije pa je 

z upadanjem prebivalstva naraščala ponudba stanovanjskih hiš. 

o Vloga Ljubljane kot glavnega mesta: povpraševanje po stanovanjih v Ljubljani je stalno 

naraščalo tudi zaradi njene vloge glavnega mesta. Tu so bile največje prostorske potrebe 

diplomatskih predstavništev ter sedeži tujih in domačih podjetij.  

o Tujci in zunanjepolitične okoliščine: s polnopravnim vstopom Slovenije v NATO in EU 

leta 2004 je slovenski trg nepremičnin postal varen za investitorje in odprt za vse kupce iz 

EU. To je vplivalo na povečanje povpraševanja tujih državljanov po nepremičninah v 

Sloveniji.  

o Stanovanje kot kapitalska naložba: cene stanovanjskih nepremičnin so v Sloveniji stalno 

naraščale od privatizacije družbenih stanovanj v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja do 

leta 2009. Zato je bil nakup stanovanjske nepremičnine zanimiv tudi kot kapitalska 

naložba, kot alternativa nakupom delnic na borzi ali bančnim depozitom.  

o Psihološki dejavniki povpraševanja na stanovanjskem trgu: za nepremičninski trg je dolgo 

veljalo, da cene lahko samo rastejo. Vendar ni tako. Na nepremičnine tako kot na vsako 

drugo tržno kategorijo vplivajo ekonomski in psihološki dejavniki. Vztrajno naraščanje 

cen nepremičnin od leta 2000 dalje je med kupci utrdilo prepričanje, da je najbolje 
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stanovanjsko nepremičnino kupiti čim prej, sicer bodo cene le še višje. Optimistično 

vzdušje med kupci je torej povečevalo povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah.  

Dejavniki ponudbe na trgu stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji (Pavlin 2011, 4–7): 

o Število izdanih gradbenih dovoljenj: leta 1999 so bila izdana gradbena dovoljenja za 655 

stanovanj za trg, leta 2007 pa kar 5487. Povpraševanje na stanovanjskem trgu je stalno 

presegalo ponudbo, kar je predstavljajo priložnost za dobre zaslužke in s tem motivacijo 

za investitorje novogradenj.  

o Konsolidacija gradbene industrije: ko so se velika (nekdaj družbena) gradbena podjetja 

olastninila, so le-ta pričela z gradnjo velikih stanovanjskih sosesk, da bi zadovoljila vedno 

večje povpraševanje trga. Hkrati so na novo nastajala številna manjša gradbena podjetja, 

ki so na stanovanjskem trgu sčasoma nastopila tudi kot investitorji. Ta so svoje poslovne 

priložnosti iskala predvsem pri manjših projektih, ki niso bila dovolj privlačna za velike. 

o Zagon financiranja stanovanjske gradnje: slovenska predstavništva tujih bank so od leta 

2000 dalje vedno več kreditov namenjale investitorjem novih stanovanjskih projektov in s 

tem povečevale ponudbo na trgu.  

o Sproščanje prometa z zemljišči za gradnjo: z denacionalizacijo so številne stavbe in 

stavbna zemljišča prešla v zasebno last šele po dolgotrajnih sodnih postopkih. V tem času 

je bil pravni promet s temi zemljišči otežen ali ustavljen, kar je oviralo sprotno 

zaokrožanje zemljiških parcel za gradbene projekte, zaviralo ponudbo na trgu in dražilo 

gradnjo. Kasneje se je pravni promet s temi zemljišči sprostil, zato so investitorji lahko 

vse hitreje realizirali svoje novogradnje in s tem ponudbo stanovanj. 

V Sloveniji je možno spremljati gibanje tržnih cen stanovanjskih nepremičnin na podlagi 

oglaševanih ali realiziranih cen. Prve so dobrodošel pokazatelj cenovnih trendov, spremlja jih 

spletni portal Slonep. Druge zagotavljajo Davčna uprava Republike Slovenije (DURS), 

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) in Statistični urad Republike Slovenije 

(SURS).  

Na splošno velja za trg nepremičnin v Sloveniji, da sta najbolj razvita podtrga trg 

stanovanjskih nepremičnin in trg stavbnih zemljišč. Po teh vrstah nepremičnin je največ 

povpraševanja, saj je največje število kupcev med fizičnimi osebami, ki si želijo kupiti ali 

zgraditi nepremičnino. Na območjih, kjer je manjša gostota poselitve (podeželje, manjša 

mesta) sta najbolj razvita podtrga hiš in stavbnih zemljišč, medtem ko je v urbanem okolju 

(mesta) bolj razvit podtrg stanovanj (Slonep 2006a). 

V letih 2000–2003 so cene rabljenih stanovanj zmerno naraščale, letne stopnje rasti niso 

presegale 5 %. Obdobje 2004–2007 pa je čas izjemno hitre, iz leta v leto naraščajoče stopnje 

rasti cen rabljenih stanovanj: v letu 2004 so narastle za 10,4 %, v letu 2005 za 15,6 %, v letu 

2006 za 17,7 %, v letu 2007 za 22,4 %. V letu 2008 je rast zaradi svetovne gospodarske krize 

znašala le 2,9 %. Tudi število transakcij je bilo v 2008 že občutno nižje kot v 2007, saj se je 

že sredi leta 2008 obseg prometa zmanjšal za približno 40 % glede na predhodna četrtletja. 
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Zmanjševanje prometa in padanje cen rabljenih stanovanj se je nadaljevalo v letu 2009, v 

katerem je bil dosežen doslej največji letni padec cen (–8,3 %). Ob koncu 2009 in začetku 

2010 je promet z rabljenimi stanovanji ponovno oživel, cene pa so se dvignile na raven 

zadnjega četrtletja 2008 in se ohranjale približno na tej ravni še v letu 2010. Indeksi 

transakcijskih cen novih stanovanj so na voljo za razmeroma kratko časovno obdobje, od 

2007 dalje. Na letni ravni je bila zato izračunana največja stopnja rasti (12,2 %) v letu 2008, v 

letu 2009 pa je sledil največji padec cen (–14,7 %) med vsemi vrstami nepremičnin. Potem ko 

so cene v 2010 mirovale, so v prvi polovici 2011 ponovno zabeležile precejšnjo rast. Nihanja 

cen novih stanovanj so večja kot pri rabljenih. To pomeni, da so cene novih stanovanj bolj 

podvržene vplivom tržnih dejavnikov kot cene rabljenih. Oba podtrga sta sicer medsebojno 

povezana in se stikata v mnogih elementih. V letih 2007–2008 je hitra rast cen novogradenj za 

seboj potegnila tudi rast cen rabljenih stanovanj. Z nastopom krize pa se bodo cene na obeh 

podtrgih oblikovale verjetno bolj avtonomno (Pavlin 2011, 7–11). 
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3 SVETOVNA GOSPODARSKA KRIZA 

3.1 Opis (definicija) 

Ekonomska kriza je po definiciji točka v cikličnem gibanju gospodarstva, v kateri pride do 

vrhunca motnje produkcije, ki se najprej odrazi v ekonomiji, kasneje pa zajame vse sfere 

družbenega življenja (Srdić 1975, 281). Tudi naslednja definicija zanimivo opisuje nastanek 

gospodarske krize: »Kriza nastane kot posledica umetnega zniževanja obrestnih mer, ki 

spodbujajo napačne investicije.« (Von Mises 1996, 26). 

Recesija je zmanjševanje gospodarske aktivnosti znotraj ekonomije. Pokazatelj recesije je 

negativna gospodarska rast, merjena z zmanjševanjem celotnega bruto domačega proizvoda v 

državi (BDP) v dveh zaporednih četrtletjih (Finančni slovar 2011). 

Mrak (2002, 573) definira finančno krizo kot dogodek, ki se pojavi, ko pride do padca 

zaupanja v domačo valuto ali bančni sistem, ki posledično lahko zapre pot do virov 

financiranja in povzroči padec vrednosti premoženja in propad finančnih ustanov ter drugih 

gospodarskih subjektov. Poznamo več vrst finančnih kriz (prav tam, 573–607):  

o valutna kriza: nastane, ko določena valuta doživi zlom oz. ko je določena valuta napadena 

v špekulativne namene in nastane velika sprememba deviznega tečaja; 

o bančna kriza: se pojavi, ko dejanski ali potencialni navali na banke in/ali njihova 

nesposobnost obnavljanja finančnih virov povzročijo insolventnost in nelikvidnost bank; 

o dolžniška kriza: se pojavi, ko se država pretirano zadolži in ni sposobna odplačevati svojih 

dolgov. Država je zaradi nezmožnosti odplačevanja svojega dolga prisiljena objaviti 

moratorij na odplačevanje kreditov ali v prestrukturiranje svojih obveznosti. 

Značilnosti, ki so skupne večini finančnih kriz (prav tam, 573): 

o napihovanje vrednosti premoženja (npr. vrednostnih papirjev ali nepremičnin), 

o nerealni devizni tečaj domače valute, 

o strukturni problemi v državi, 

o nenadna izguba zaupanja v domačo valuto in/ali domači bančni sistem, 

o prekinjen dostop domačih ekonomskih subjektov do tujih virov financiranja, 

o veliki padci vrednosti premoženja,  

o propad številnih poslovnih subjektov, tako finančnih kot nefinančnih, 

o kopičenje ekonomskih neravnotežij. 

Redko pa se posamezna kriza odraža v svoji jasni obliki. Ker so krize med seboj povezane, se 

večkrat zgodi, da ena preraste v drugo ali pa se zgodijo hkrati. Današnja kriza, ki se je začela 

v ZDA leta 2007, je poznana kot nepremičninska kriza. Njena posebnost je ta, da se je razvila 

na nepremičninskem trgu, se nato razširila na finančni trg in kasneje še na ostale gospodarske 

panoge. 
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3.2 Začetek krize 

Današnji dogodki so zelo podobni krizi v tridesetih letih prejšnjega stoletja (angl. Great 

depression), ki je bila najhujša in najdaljša svetovna gospodarska kriza, ki so jo doživele 

razvite države do sedaj (trajala od 1929 do 1939). Tudi takrat je FED1 nekaj let pred izbruhom 

krize vodil ekspanzivno monetarno politiko, kar je povzročilo, da so bile obrestne mere 

izjemno nizke (upoštevajoč inflacijo celo negativne). Namen nižanja referenčne obrestne 

mere2 je bil spodbuditi potrošnjo in nove investicije. Ljudje pa so se zaradi slabih izkušenj iz 

preteklosti na borzne trge vračali zelo obotavljivo. Namesto tega je naval poceni denarja 

udaril na področje nepremičnin in s tem zajel veliko širšo populacijo, saj redki vlagajo na 

borzi, skoraj vsi pa si želimo svoj dom. Tudi sedanja svetovna gospodarska kriza se je pričela, 

ko je FED ugotovil, da njegova denarna politika povzroča nestabilno okolje in je začel višati 

referenčno obrestno mero (Sakbani 2010, 96). 

FED je po poku »dot.com«3 mehurčka v letu 2000, ki je povzročil hud padec borznih 

indeksov, terorističnega napada na WTC (11. 9. 2001) ter bojazni pred možno recesijo, pričel 

z nižanjem referenčne obrestne mere na vsega 1 % v juliju 2003 (Wikipedia 2012). 

Ameriški nepremičninski trg je začel strmo rasti po 1. juniju 2003, potem ko so ameriške 

banke v zadnjih dveh letih dale za več kot 3.200 milijard dolarjev hipotekarnih kreditov, od 

tega okrog 20 % drugorazrednemu sektorju gospodinjstev z nižjimi dohodki (Damijan 2007). 

Rastoče cene nepremičnin in visoki donosi so (kot vsak drug hitro se razvijajoči in donosni 

trg) privabljale vedno več ljudi. Hitra rast pa je imela negativni učinek na inflacijo v 

ameriškem gospodarstvu.  

Da bi zajezila naraščajočo inflacijo, je FED leta 2004 začela zaostrovati denarno politiko z 

višanjem referenčne obrestne mere. FED je tako med junijem 2004 in junijem 2006 kar 16-

krat zaporedoma dvignila referenčno obrestno mero iz 1 % na 5,25 %, vsakih četrt leta po 

0,25 % (glej sliko 2). 

                                                 
1 Federal Reserve System (ali na kratko FED) je ameriška centralna banka. 
2 Ključna (referenčna) obrestna mera je obrestna mera, ki se uporablja pri posojanju denarja na 
medbančnem trgu, pri poslovanju centralne banke s poslovnimi bankami, pri poslovanju poslovnih 
bank z nebančnim sektorjem in na trgu prvovrstnih dolžniških vrednostnih papirjih. S pomočjo 
referenčne obrestne mere se določajo spremenljive obrestne mere tako, da se tej doda pribitek za 
tveganje in ročnost posojila. Na področju EU se najbolj uporablja referenčna mera EURIBOR, v ZDA 
pa t. i. »FED Funds Rate« (Jernejčič 1998, 32). 
3 Dot.com so podjetja, ki temeljijo na internetni tehnologiji (imenujejo jih tudi IT podjetja). Ker je bilo 
vlaganje v tovrstna podjetja zelo popularno in potencialno zelo donosno, so delnice teh podjetij zrasle 
v nebo. Tako je nastal t. i. dot.com mehurček. Ob poku mehurčka pa je sledil velik padec NASDAQ 
tehnološkega borznega indeksa. 
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Slika 2: Gibanje referenčne obrestne mere FED, ZDA, 1955–2011 

Vir:  Federal Reserve Board 2012. 

Vsakokrat ko je FED dvignila referenčno obrestno mero, je to povzročilo dvig obrokov 

kreditov s spremenljivimi (variabilnimi) obrestnimi merami.4 Na začetku se to ni dosti 

poznalo, ker je bila ključna obrestna mera na zgodovinskem minimumu. Počasi pa so se 

obroki toliko povečali, da vedno več kreditojemalcev ni bilo sposobnih za odplačevanje svojih 

kreditov. Plačilno nesposobni so začeli prodajati nepremičnine, kar je povzročilo padec cen 

nepremičnin.  

Kreditojemalci so prenehali plačevati obroke predvsem iz dveh razlogov: 

o ker obrokov niso zmogli več plačevati (previsoki obroki, izguba služb …) in  

o ker je v mnogo primerih znesek posojila presegel vrednost nepremičnine in se 

kreditojemalcem enostavno ni več splačalo več plačevati kredita. 

Banke so takoj, ko so zaznale pok nepremičninskega balona, poostrile pogoje financiranja. S 

tem so odvračale zadnje resne kupce in tako še dodatno zaostrile krizo. Cene nepremičnin so 

v ZDA do leta 2006 dosegle vrh in obrnile smer. Ponudba je presegla povpraševanje, cene 

nepremičnin so začele strmo padati.  

                                                 
4 Pri hipotekarnih kreditih v ZDA so zgodovinsko prevladovali krediti s fiksno obrestno mero. Od leta 
2000 dalje pa so se zaradi nizke referenčne obrestne mere razmahnili krediti s spremenljivo 
(variabilno) obrestno mero, ki je praviloma sestavljena iz variabilne referenčne obrestne mere in 
fiksnega pribitka (marže banke). 
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Slika 3: Gibanje povprečne prodajne cene stanovanjskih nepremičnin, ZDA, 2000–2012 
(v tisoč USD) 

Vir: Standard & Poor's 2012. 

Ko je prišlo do sodnih izvršb hipotek na trgu drugorazrednih hipotekarnih posojil v ZDA, se 

je znižala tudi vrednost z drugorazrednimi hipotekami zavarovanih vrednostnih papirjev 

(razni CDO-ji, MBS-ji5 ipd). Problem teh vrednostnih papirjev je bil, ker dejansko nihče ni 

vedel, kje na trgu so bili tej vrednostni papirji, vedelo se je le, da so razpršeni po vsem svetu, 

tudi v Evropi. Kriza, ki je bila specifična le za ameriški trg drugorazrednih hipotek, je zaradi 

padca cen teh vrednostnih papirjev postala svetovna finančna kriza.  

Prvi znaki krize so se pojavili v ZDA leta 2007, ko so se v javnosti pojavile govorice o 

likvidnostnih težavah nekaterih ameriških bank in nepremičninskih skladov. Na začetku ni 

bilo večjih skrbi, da bi se lahko težave s trga hipotekarnih posojil razširile še na druge 

sektorje. Do poslabšanja razmer je prišlo, ko sta spomladi 2007 v težave zabredla dva sklada 

investicijske banke Bear Stearns, ki sta velike izgube utrpela prav na segmentu 

drugorazrednih hipotekarnih posojil. Nato je aprila leta 2007 bankrotirala prva večja 

hipotekarna ustanova v ZDA, New Century Financial Corporation (Snoj in Žnidar 2007, 8). 

Do pravega izbruha krize je v ZDA prišlo avgusta 2007, ko so se zaradi nezmožnosti 

odplačevanja obveznosti do strank znašli v težavah trije skladi BNP Paribas. Prelomni 

trenutek krize se je zgodil 15. septembra 2008 s propadom investicijske banke Lehman 

Brothers. Za njo so se v težavah znašle tudi druge investicijske banke. Te so rešitev iskale v 

dokapitalizaciji lastnikov, s pomočjo države ali postale predmet prevzema po zelo nizkih 

cenah (Rant 2008, 62).  
                                                 
5 CDO (angl. Collateralized Debt Obligations) so zadolžnice zavarovane z dolgom. To so dolžniški 
vrednostni papirji, ki so zavarovani s paleto različnih zadolžnic, ki ustvarijo kakršna koli periodična 
izplačila, kot so na primer obveznice, delnice, vrednostni papirji, izdani na podlagi hipotekarnih 
posojil). MBS (angl. Mortgage Bonds Securities) so hipotekarne obveznice, krite s hipotekarnimi 
posojili, pri katerih je hipoteka tisto sredstvo premoženja, ki služi kot zavarovanje. 
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S pričetkom krize so propadle ali bile zelo blizu bankrota nekatere zelo znane in velike 

finančne ustanove v ZDA, kot so Bear Stearns, Merril Lynch, Lehman Brothers, Washington 

Mutual, AIG, Fannie Mae in Freddie Mac (Štiblar 2008, 93). 

Za današnjo krizo, ki je poleti 2007 izbruhnila v ZDA in z enoletno zamudo še v Evropi, ne 

moremo reči, da ni bila pričakovana. Znani ameriški ekonomist Joseph Stiglitz6 je večkrat v 

svojih govorih poudaril, zakaj so bili znaki, da bo kmalu prišlo do krize, enostavno prezrti: 

preveč ljudi je služilo preveč denarja. V finančnem in nepremičninskem sektorju so služili 

toliko denarja, da nobenemu ni bilo mar, kaj se v resnici dogaja (napihovanje cen nepremičnin 

in zapletenih vrednostnih papirjev) in kaj se lahko zgodi. 

3.3 Nepremičninski balon v ZDA 

Vsak zgodovinski dogodek je določen s kombinacijo dejavnikov, ki vplivajo nanj. V ZDA se 

je v letih pred krizo ustvarilo kolektivno mnenje, da bodo cene nepremičnin neprestano rasle, 

čeprav so zgodovinska dejstva nakazovala, da vsak balon enkrat poči. Shiller (2008) to 

imenuje »družbena okužba razmišljanja«, pri kateri se ustvari nekakšno kolektivno 

prepričanje o novi eri, za katere zakonitosti iz preteklosti ne veljajo. To prepričanje je gnalo 

posameznike v množično nakupovanje nepremičnin, finančne institucije pa v množično 

odobravanje hipotekarnih posojil, med katerimi je bilo tudi mnogo drugorazrednih (Shiller 

2008, 39). 

Gospodarstvo ZDA je po letu 2001 beležilo nizko rast BDP, saj je okrevalo od recesije zaradi 

poka NASDAQ borznega indeksa (poka »dot.com« mehurčka) v letu 2000. Počasna rast je 

vodila FED k postopnemu nižanju referenčne obrestne mere, ki je v letu 2003 prišla celo na 

izjemno (zgodovinsko) nizko raven 1 %. Zanimivo pri tem je, da je borzni pok IT podjetij 

imel pozitiven vpliv na trg nepremičnin. FED je namreč referenčno obrestno mero znižal prav 

za to, da bi spodbudil (obudil) ponovna vlaganja na borzi. Zaradi nezaupanja ljudi v 

vrednostne papirje pa so ti namesto v delnice in ostale vrednostne papirje začeli vlagati v 

nepremičnine, ki so zaradi stalne rasti cen dajale občutek varnosti oz. so bile potencialni vir 

zaslužka za špekulante. Kreditojemalci so zaradi stalne rasti cen nepremičnin in nizke 

obrestne mere imeli občutek možnosti (re)financiranja hipotekarnih kreditov v nedogled. 

Kreditna sposobnost je zaradi ugodnih tržnih pogojev (stalne rasti cen nepremičnin in velike 

količine poceni denarja v obtoku) postala zanemarljiva. Nepremičninski in kreditni balon sta 

napihovala drug drugega do nevzdržnih razmer. K optimističnemu obnašanju ljudi so 

pripomogli tudi drugi faktorji, kot npr. znižanje stroškov odobritve kredita zaradi 

avtomatskega (računalniškega) obdelovanja kreditne sposobnosti kreditojemalcev. Mnogokrat 

                                                 
6 Joseph Eugene Stiglitz je ameriški ekonomist in finančnik (rojen 9. 2. 1943 v ZDA). Za svoje 
znanstvene dosežke je leta 2001 skupaj z Georgom Akerlofom in Michaelom Spenceom prejel 
Nobelovo nagrado za ekonomijo. 



18 

so se posojila odobravala tudi brez pologa ali celo brez potrebne dokumentacije (Mizen 2008, 

531–567). 

V letih pred krizo je za nadaljnje napihovanje nepremičninskega balona pripomoglo mnenje 

Alana Greenspana (takratnega šefa FED-a), da naj se kupci nepremičnin raje zadolžijo s 

spremenljivo (variabilno) obrestno mero in ne s fiksno, češ da je ta bolj poceni (kar je 

dejansko takrat tudi veljalo). Kupci so začeli najemati hipotekarne kredite s spremenljivo 

obrestno mero, ker so bili takrat obroki precej nižji v primerjavi s posojili s fiksno obrestno 

mero (razlika je bila tudi do tri odstotne točke). Prav te izjemno nizke obrestne mere so 

pospešile rast cen nepremičnin (Baker 2008, 76).  

Ameriški nepremičninski trg je v letih 1996–2006 doživel izjemno visoko rast. Številni 

lastniki so povečano vrednost svojih nepremičnin izkoristili za dodatno zadolževanje in 

prejeta sredstva koristili za namen osebne potrošnje (Strašek 2009, 87).  

 

Slika 4: Stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin, ZDA, 1988–2008 

Vir: Standard & Poor's 2008. 

Glavni vzrok strme rasti cen nepremičnin med leti 2000 in 2007 je bilo veliko povečanje 

povpraševanja po nepremičninah, ki ima dva glavna razloga in oba sta povezana z bančnimi 

krediti. Prvi razlog je zgodovinsko nizka obrestna mera, povezana z bogato ponudbo poceni 

denarja. Banke so imele veliko likvidnih sredstev, ki so jih morale nekam plasirati. Posledica 

je bila, da je povprečen človek s povprečnimi dohodki lahko servisiral (najemal in odplačeval) 

rekordno velik hipotekarni kredit. Drugi razlog je bilo prelahko odobravanje predvsem 

drugorazrednih hipotekarnih kreditov. Zakaj je prišlo do tega? Dokument iz leta 1999 kaže, da 

je ameriška državna nepremičninska organizacija Fannie Mae po navodilih tedanje 

Clintonove vlade začela s programom povečanja lastništva nepremičnin med manjšinskim 

prebivalstvom in tistimi z nižjimi dohodki. To je storila tako, da je znižala zahteve in pogoje, 

pod katerimi je bila pripravljena odkupiti hipotekarne kredite od hipotekarnih bank (Klepec 

2008). 
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Ljudje so na osnovi povečanja premoženja, ki je temeljilo v povečani vrednosti vrednostih 

papirjev v poznih 90-ih letih prejšnjega stoletja, začeli več trošiti. Visoke cene vrednostnih 

papirjev, ki so povzročile povečanje potrošnje, so pripomogle k temu, da so si ljudje začeli 

kupovati večje in boljše nepremičnine. Če bi potek nastajanja balona v ZDA sledil enakemu 

dogajanju kot na Japonskem, bi moral nepremičninski balon počiti hkrati s pokom balona na 

trgu vrednostnih papirjev leta 2000. Pa ni bilo tako. Pok balona na trgu vrednostnih papirjev 

je povzročil še večje napihovanje nepremičninskega balona, saj je izguba zaupanja v borzni 

trg ljudi privedla do tega, da so svoje investicije prenesli v nepremičnine, ki je veljala za 

varno in takrat tudi donosno alternativo (Baker 2008, 74).  

Kot so pokazale izkušnje, je napihnjene balone, ko so ti enkrat v elanu, zelo težko ustaviti. 

Težko je tudi določiti mejo med zadostno in preobsežno zadolžitvijo. A vendar je zdaj lahko 

razbrati, da je dolga in hitra rast cen nepremičnin v povezavi z lahko dostopnimi krediti past, 

ki zahteva obsežnejši nadzor in pozornost pri obratu na trgu. 

3.4 Povezava nepremičninskega in finančnega trga 

Globalizacija mednarodnih trgov kapitala je omogočila razvoj in povezovanje različnih trgov. 

Kapital se je lahko začel gibati med državami, ki so ponujale večjo konkurenčnost. Sproščanje 

kapitalskih tokov je obenem povečalo povezovanje mednarodnih podjetij, razvoj novih 

tehnologij, povezovanje finančnega sistema, sprostilo trg dela, blaga in storitev. Sektor, ki je 

najbolj povezan z globalnim delovanjem podjetij in vsakdanjim življenjem gospodinjstev je 

zagotovo finančni sistem. Ta je v sedanji krizi pokazal številne pomanjkljivosti in slabosti, 

hkrati pa potrdil svojo povezanost s trgom nepremičnin (Klun 2009, 7).  

Nepremičnine so povezane s finančnim sektorjem predvsem preko kapitalskega trga. Velika 

večina transakcij na nepremičninskem trgu je odvisna od posojil, ki jih dajejo finančne 

institucije. Nihanje cen nepremičnin pa lahko bistveno vpliva na poslovanje bank. Vpliv je 

lahko neposreden tako, da zmanjšuje ali povečuje vrednost nepremičnine in s tem povečuje ali 

zmanjšuje zavarovanja kreditov, ki so zavarovani s temi nepremičninami ali posredno s 

poslabšanjem/z izboljšanjem položaja bančnih komitentov (Koetter in Poghosyan 2008, 5). 

Investicije v nepremičnine naj bi prinašale večji (pričakovani) donos kot investicije v državne 

obveznice ali podjetniške obveznice, ampak praviloma manjši donos od investicij v 

navadne/redne delnice. Obstajajo štiri glavni razlogi zakaj investirati v nepremičnine 

(Brueggemann in Fisher 2002, 235): 

o donosnost: investitor pričakuje zadostno povpraševanje v bodoče, ki mu bo prineslo 

pričakovani (zahtevani) dobiček; 

o dvig vrednosti nepremičnine: rast cen nepremičnin v bodoče dviguje stopnjo donosnosti 

projekta (razlika v ceni pred pričetkom gradnje/nakupa in prodajo nepremičnine); 
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o razpršitev tveganja: večina investitorjev želi zaradi zmanjšanja tveganja posedovati čim 

bolj razpršen portfelj;  

o davčne ugodnosti: odvisno od državne zakonodaje imajo lahko investitorji različne davčne 

ugodnosti z nakupom nepremičnine.  

Slabšanje razmer na finančnih trgih negativno vpliva na nepremičninski trg. Najpomembnejši 

dejavnik pri tem je obrestna mera, po kateri lahko posamezniki in podjetja najamejo posojila. 

Za leta pred krizo je bila značilna izjemno nizka obrestna mera oz. kar zgodovinsko nizka 

raven obrestnih mer. To je pomenilo cenejša in bolj dostopna posojila, ki so imela za 

posledico povečanje zadolževanja. Med drugim se je povečalo povpraševanje po hipotekarnih 

posojilih, kar je povečalo povpraševanje po nepremičninah, ki je tako dvigovalo cene 

nepremičninam in spodbujalo gradbeno dejavnost. Najnižjo raven so obrestne mere v ZDA 

dosegle marca 2003, ko je FED referenčno obrestno mero znižal na 1 %. Prav zgodovinsko 

nizke obrestne mere so povzročile rekordno nizke anuitete, kar je pomenilo, da je lahko 

posameznik s povprečnimi dohodki odplačeval izjemno visoko hipotekarno posojilo. 

Hipotekarna posojila pa so glavni vir financiranja nakupa stanovanj (Klepec 2008).  

Sklop hipotekarnega bančništva obsega primarni in sekundarni trg, prek katerih poteka 

celotno poslovanje bank, ki ponujajo hipotekarne kredite. Značilnost ameriškega 

stanovanjskega trga je, da so vsi krediti namenjeni nakupu nepremičnine hipotekarne oblike. 

Razvit primarni trg, na katerem velja hipoteka za varno in privlačno premoženje 

(zavarovanje), je pogoj za razvoj sekundarnega trga. Značilnost ameriškega hipotekarnega 

trga je tudi dobro razvit sekundarni trg s hipotekami. Na razvitem sekundarnem hipotekarnem 

trgu poslovne (hipotekarne) banke odobrene hipotekarne kredite prodajo naprej posebnim 

finančnim institucijam. Te sredstva za nakup kreditov zagotovijo z izdajo in s prodajo 

hipotekarnih obveznic raznim investitorjem na kapitalskem trgu (borzi). Poslovne 

(hipotekarne) banke na podlagi zbranih sredstev iz naslova prodanih kreditov plasirajo naprej 

v obliki novih hipotekarnih posojil. Nova posojila pa pomenijo nove provizije in nove obresti. 

Ta način financiranja imenujemo listinjenje hipotekarnih posojil (Frank 2007, 19–20).  

Listinjenje (reče se mu tudi sekuritizacija) je finančna tehnika, ki omogoča preoblikovanje 

finančnih tokov iz manj likvidnih naložb v bolj likvidne. Pri vrednostnih papirjih, katerih 

zavarovanja temeljijo na hipotekah, se postopek začne z zbiranjem finančnih terjatev iz 

naslova hipotekarnih posojil. Nato se terjatve s podobnimi lastnostmi (zapadlost, obrestna 

mera, tveganje …) razporedi v različne pakete. Tovrstne pakete v ZDA od finančnih institucij 

na primarnem trgu odkupujejo posebne finančne institucije, ki so lahko v državni lasti, 

zasebni lasti ali pa so zasebne delniške družbe pod pokroviteljstvom države. Z nakupom 

terjatev iz hipotekarnih posojil te institucije postanejo dejanski upnik kreditojemalcev in nase 

prevzamejo tudi kreditno tveganje. Te institucije glede na posamezne pakete terjatev nato 

izdajo vrednostne papirje (MBS-je, CDO-je ali hipotekarne obveznice), ki jih nato ponudijo 

investitorjem v zameno za denar. Investitorji so iz vrst bank, zavarovalnic, investicijskih 
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skladov, državnih ustanov ipd. Pridobljeni denar se ponovno plasira na trg preko novih 

odkupov hipotekarnih terjatev od finančnih institucij na primarnem trgu in krog je sklenjen. 

Prav proces listinjenja je pripomogel, da se je obseg kreditne ponudbe bistveno povečal in 

postal dostopen širši množici ljudi ter naredil hipotekarni trg bolj likviden kot kadarkoli prej 

(Zbašnik 1999, 29). 

 

Slika 5: Vrednost svetovne izdaje CDO-jev, 2000–2011 (v mio USD) 

Vir: Economics21.org 2012. 

Hkrati s pridobitvijo novih likvidnih sredstev proces listinjenja umakne izdana posojila (in z 

njimi povezana tveganja) iz bilance stanja posojilodajalcev, vendar hkrati ne zmanjša 

vrednosti kapitala banke, ker pri prodaji dobijo nov svež denar. Tako posojilodajalci z 

izdajanjem novih kreditov nadomestijo stare, s prodajo starih pa prejmejo nova sredstva. Več 

izdanih in prodanih kreditov pa pomeni večji profit, kar stimulira posojilodajalce k čim 

številčnejšemu izdajanju novih kreditov. Nič čudnega torej, da se je kreditna kvaliteta 

zmanjšala na minimum. Listinjenje je za prodajalca smiselno, če mu sredstva, pridobljena v 

procesu listinjenja prinašajo večjo donosnost v primerjavi z donosnostjo prodanih terjatev. 

Ena od prednosti procesa listinjenja je zmanjšanje stroškov sposojanja denarja finančnih 

ustanov na trgu. Glavna pomanjkljivost pa so visoki upravljavski stroški (Skene 2007, 2–7).  

Z računovodskega vidika je listinjenje sredstvo prenosa tveganj in donosov. Z njim se iz 

portfelja izločijo določena sredstva (terjatve), kar zniža bilančno vsoto banke za znesek 

izločene (prodane) terjatve v zameno za gotovino. S plasiranjem teh pridobljenih sredstev se 

ponovno poveča kreditni portfelj in s tem tudi bilančna vsota (Potisk Špendl 2000, 44).  



Opomba: 

CMBS/RMBS (angl. Commercial/Residential Mortgage
CMBS hipotekarne obveznice krite s
stanovanjskih nepremičninah.  

ABS (anlg. Asset-Backed Securities) s premoženjem (sredstvi) zavarovani vrednostni papirji. Ta 
sredstva so običajno skupina majhnih in nelikvidnih sredstev (plačila iz kreditnih kartic, 
licenčnine …), ki ne gredo v posamično prodajo. Ta se zato zberejo v posamezne sklope, ki se nato 
preko procesa listinjenja prodajajo vlagateljem na trgu.

Slika 6: Vrednost listinjenih produktov, ZDA, 2000

Rast nepremičninskega trga v ZDA je poleg procesa listinjenja

odobravanje drugorazrednih hipotekarnih posojil. Ta posojila so namenjena posojilojemalcem 

z nižjimi dohodki in manjšo kreditno sposobnostjo oz. ne izpolnjujejo drugih standardov 

prvorazrednih hipotekarnih posojil. 

posojil predstavljali 20 % celotnega hipotekarnega trga v ZDA

Slika 7: Rast drugorazrednih hipotekarnih kreditov, ZDA, 1994

Prednosti drugorazrednih posojil se kažejo v ekspanziji stanovanjskega lastništva v ZDA. 

Ocenjeno je, da so ta posojila omogočila več kot 5 mio nakupov stanovanj, med katerimi so 

najbolj prevladovala mlada in 
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CMBS/RMBS (angl. Commercial/Residential Mortgage-Backed Securities) isto kot MBS, le da so pri 
BS hipotekarne obveznice krite s hipotekami na poslovnih nepremičninah, pri RMBS pa na 

Backed Securities) s premoženjem (sredstvi) zavarovani vrednostni papirji. Ta 
čajno skupina majhnih in nelikvidnih sredstev (plačila iz kreditnih kartic, 

…), ki ne gredo v posamično prodajo. Ta se zato zberejo v posamezne sklope, ki se nato 
preko procesa listinjenja prodajajo vlagateljem na trgu.  

: Vrednost listinjenih produktov, ZDA, 2000–2009 (v mrd USD)

Vir:  Zandi 2010.  

Rast nepremičninskega trga v ZDA je poleg procesa listinjenja povzročilo tudi prelahko 

odobravanje drugorazrednih hipotekarnih posojil. Ta posojila so namenjena posojilojemalcem 

z nižjimi dohodki in manjšo kreditno sposobnostjo oz. ne izpolnjujejo drugih standardov 

prvorazrednih hipotekarnih posojil. Leta 2006 so kreditojemalci drugorazrednih hipotekarnih 

otnega hipotekarnega trga v ZDA (Jaffee 2008, 9

: Rast drugorazrednih hipotekarnih kreditov, ZDA, 1994–2006 (v mrd USD)

Vir: Mortgagecalculator.org 2014. 

Prednosti drugorazrednih posojil se kažejo v ekspanziji stanovanjskega lastništva v ZDA. 

Ocenjeno je, da so ta posojila omogočila več kot 5 mio nakupov stanovanj, med katerimi so 

najbolj prevladovala mlada in (narodnostno) manjšinska gospodinjstva. O

 

isto kot MBS, le da so pri 
hipotekami na poslovnih nepremičninah, pri RMBS pa na 

Backed Securities) s premoženjem (sredstvi) zavarovani vrednostni papirji. Ta 
čajno skupina majhnih in nelikvidnih sredstev (plačila iz kreditnih kartic, 

…), ki ne gredo v posamično prodajo. Ta se zato zberejo v posamezne sklope, ki se nato 

2009 (v mrd USD) 

povzročilo tudi prelahko 

odobravanje drugorazrednih hipotekarnih posojil. Ta posojila so namenjena posojilojemalcem 

z nižjimi dohodki in manjšo kreditno sposobnostjo oz. ne izpolnjujejo drugih standardov 

editojemalci drugorazrednih hipotekarnih 

Jaffee 2008, 9).  

 

2006 (v mrd USD) 

Prednosti drugorazrednih posojil se kažejo v ekspanziji stanovanjskega lastništva v ZDA. 

Ocenjeno je, da so ta posojila omogočila več kot 5 mio nakupov stanovanj, med katerimi so 

manjšinska gospodinjstva. Od tega se jih je 
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približno 1,0 mio prvič srečalo z možnostjo nakupa nepremičnine. To so bili ključni elementi, 

ki so pripomogli k uresničitvi dolgoročno začrtane ameriške politike po dvigu odstotka 

lastniških stanovanj. Ta politika je svoj vrhunec dosegla leta 2004 pri 70 % stopnji privatnega 

lastništva nepremičnin v ZDA (Jaffee 2008, 34).  

Težave na trgu drugorazrednih posojil so nastopile, ko je nepremičninski trg prenehal rasti. 

Veliko kreditojemalcev je iz različnih vzrokov prenehalo plačevati obroke, kar je privedlo do 

tega, da se je večina hipotekarnih bank odločila za ukinitev posojil kupcem s slabšo boniteto, 

z zaostritvijo pogojev pridobitve kredita in dvigom obrestnih mer. Ker kreditojemalci niso 

mogli več plačevati svojih dolgov, so kreditodajalci zasegli nepremičnine in jih želeli čim prej 

prodati. Zaradi prodajnega pritiska in presežne ponudbe se je znižala cena nepremičnin. Vse 

več posojilojemalcev je pričelo izgubljati svoje domove, ker niso bili zmožni plačevati svojih 

obrokov ali pa jih niso želeli, saj je njihov dolg presegel vrednost nepremičnine. Sprva ni bilo 

čutiti večje zaskrbljenosti, saj je kazalo, da bo dogajanje omejeno le na trg ameriških 

hipotekarnih posojil. Do širitve krize je privedlo pretirano listinjenje drugorazrednih posojil, 

ki je vplivalo na to, da problem ni ostal le ameriški, ampak se je preko globalnega trgovanja z 

»okuženimi« vrednostnimi papirji prenesel na ves svet.  

3.5 Krivci za nastanek svetovne gospodarske krize  

Kdo je glavni krivec, da je do krize mednarodnih razsežnosti sploh prišlo? Lahko bi rekli, da 

je krizo povzročil trg sam. Vendar pa vseeno le ni tako enostavno. Na trg so s svojimi 

odločitvami vplivali predvsem ameriška centralna banka (FED) s svojo denarno politiko. FED 

je sprva zniževal, potem pa zviševal referenčno obrestno mero in s tem direktno ali indirektno 

povzročala spremembe na finančnem in nepremičninskem trgu. Drugo ključno vlogo pa so 

zagotovo imele bonitetne agencije,7 predvsem zaradi visokih bonitetnih ocen, ki so jih 

podeljevale vrednostnim papirjem, izdanim na podlagi hipotek.  

Krivci za nastalo krizo (Štiblar 2008, 126): 

o bonitetne agencije: sporen je bil predvsem način dodeljevanja bonitetnih ocen, napake pri 

vrednotenju zavarovanj ter navzkrižje interesov pri dodeljevanju bonitetnih ocen. 

Izdajatelj vrednostnih papirjev je bil namreč tudi plačnik stroškov izdelave bonitetnih 

ocen, bonitetne hiše pa so svojim naročnikom nemalokrat hkrati s podeljevanjem ocen 

                                                 
7 Najbolj znane bonitetne agencije so Fintch, Moody's in Standard & Poor's (vse tri so iz ZDA). Te 
igrajo ključno vlogo na svetovnih finančnih trgih zaradi bonitetnih ocen, ki jih določajo finančnim 
institucijam, bankam, državam, večjim podjetjem ipd. Bonitetna ocena, ki jo dobi posamezen subjekt 
(država, podjetje, banka …) je odločilna za uspeh vrednostnega papirja (delnice, državne 
obveznice …) in mu določa obrestno mero, ki jo bo subjekt moral ponuditi za pridobitev financiranja. 
Na drugi strani pa bonitetne agencije pomagajo vlagateljem na trgu vrednostnih papirjev z 
zagotavljanjem informacij, s katerimi si ti lahko pomagajo pri oceni tveganj, povezanimi z določenim 
vrednostnim papirjem. 
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tudi svetovale kako naj se določen izveden finančni instrument sploh sestavi, da bo dobil 

primerno bonitetno oceno in tako šel lažje v promet na kapitalskih trgih. 

o FED in njen predsednik Alan Greenspan: z velikim nižanjem referenčne obrestne mere na 

1 % je vnesel v finančni sistem preveliko likvidnost, kar je privedlo poslovne banke in 

druge finančne institucije v ekspanzivno politiko posojanja denarja. 

o Ameriški kongres in finančni sistem: ker ni pravočasno reagiral z okrepljeno regulacijo, da 

bi preprečili rast nepremičninskega in zatem finančnega balona, ko je bil še čas. Finančni 

sistem je bil najprej preveč reguliran, nato pa preveč liberalen. 

o Vodilni managerji velikih bank in drugih finančnih ustanov: sledili so izključno cilju 

maksimiranja dobička in vrednosti delnic podjetja ne glede na prevzeta tveganja. Za svoja 

dela so dobili visoka denarna plačila in visoke bonuse v obliki delnic podjetja, ki so ga 

upravljali. 

o Naivni in nevedni kupci: kupovali so izvedene finančne instrumente (različne MBS-je, 

CDO-je), ki so bili zavarovani z ameriškimi hipotekarnimi posojili izključno na osnovi 

visokih bonitetnih ocen. 

Kljub temu da so današnji finančni trgi močno regulirani, da obstaja vse več pravil in 

nadzornih ustanov, lahko v bodoče še vedno pričakujemo različne nove krize. Vendar pa 

nobena kriza ni enaka prejšnji. Iz vsake se lahko nekaj novega naučimo. In v vsaki krizi je 

nekdo glavni krivec. Tokrat so bile v javnosti kot največji krivec za nastanek krize označene 

bonitetne agencije. 

3.6 Posledice krize v ZDA in v svetu 

Danes živimo v času velike gospodarske recesije, ki je posledica nepremičninske in finančne 

krize v ZDA. Učinke današnje krize na svetovno ekonomijo bo mogoče realno ocenjevati šele 

čez čas, ko bo kriza že nekaj let za nami. Največji negativni vpliv te krize na realni sektor je 

kopičenje likvidnostnih težav v kombinaciji s krčenjem potrošniškega povpraševanja. To 

prinaša upad podjetniške klime, zmanjševanje stroškov, krčenje investicij, zmanjšuje 

proizvodnjo in povzroča masovna odpuščanja. 

Posledice krize v ZDA: 

o zmanjšanje posojilne aktivnosti bank. Banke so postale veliko bolj pozorne komu in pod 

kakšnimi pogoji dodeljujejo kredite (posledica so dražji in težje dostopni krediti); 

o močan upad cen nepremičnin in veliko manjši obseg nepremičninskih transakcij ter vsega, 

kar sodi zraven (upad gradbeništva, pohištvene industrije, propad velikega števila 

nepremičninskih agencij …); 

o nezaposlenost se je oktobra 2009 dvignila na 10,0 %, kar pomeni drugo največjo stopnjo 

brezposelnosti po 2. svetovni vojni (največja je bila decembra 1982 in je znašala 10,8 %). 

Trenutna stopnja brezposelnosti (junij 2014) v ZDA znaša 6,1 % oz. 9,8 mio ljudi (U.S. 

Bureau of Labor Statistics 2014); 
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o približno 1,5 mio ameriških nepremičnin in njihovih lastnikov se je samo v letu 2007 

znašlo pred izvršbo hipoteke (Gardner in Ankenbrand 2008); 

o kriza je močno prizadela avtomobilsko industrijo (Chrisler, GM in Ford), v kateri je 

veliko število ljudi izgubilo službo;  

o padec bonitetnih ocen mnogih podjetij; 

o propad velikega števila majhnih in srednje velikih podjetij; 

o slabitve so povzročile velikanske izgube in propad mnogih finančnih institucij;  

o zmanjševanje naložb v vrednostne papirje in nepremičnine; 

o počasnejša oz. na trenutke tudi negativna gospodarska rast;  

o množične stavke (npr. okupacija Wall Streeta). 

Po podatkih, zbranih do aprila 2008, je ameriški ekonomist S. G. Cecchetti ocenil, da skupna 

vrednost pomoči, ki jo je FED namenil reševanju krize, znaša približno 500 mrd USD 

(Cecchetti 2008). Če temu prištejemo še 700 mrd USD (Sklad za fiskalno pomoč), ki jih je 

ameriški kongres odobril leta 2008 (Širca 2009), potem pridemo do osupljivih 1,2 bilijona 

USD. In to samo v ZDA in samo leta 200.   

Posledice krize v svetu (Štiblar 2008, 107):  

o počasnejša gospodarska rast v svetu, 

o počasnejša rast svetovne trgovine,  

o padec cen surovin,  

o padec pomoči najrevnejšim državam sveta, 

o padec indeksa potrošniške klime, 

o padec prodaje avtomobilov (v letu 2008 je svetovni trg prodaje avtomobilov beležil upad 

prodaje za tretjino glede na leto 2007, največ v ZDA),  

o množične stavke in socialni nemiri,  

o državni prevrati (Severna Afrika in Bližnji vzhod),  

o bankroti držav (Grčija, Islandija …), 

o menjave oblasti v skoraj vseh državah zaradi nezadovoljstva ljudi s krizo. 

Ena od posledic krize je tudi, da so bonitetne agencije izgubile precejšen ugled in del moči, ki 

so jo imele njihove bonitetne ocene. Zaupanje investitorjev v bonitetne ocene se je močno 

zmanjšalo. Evropska unija si močno prizadeva, da bi ustanovila lastno bonitetno agencijo, ker 

veliko evropskih in svetovnih držav ne verjame več ameriškim bonitetnim agencijam. V 

prihodnje bo potrebno urediti konflikt interesov bonitetnih agencij in bolj jasno določiti 

pravila delovanja le-teh.  
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4 VPLIVI KRIZE NA TRG NEPREMIČNIN V SLOVENIJI 

V tem poglavju bomo na kratko predstavili vpliv krize na trg nepremičnin po svetu. Bolj 

podrobno bomo vpliv krize predstavili za slovenski nepremičninski trg. Na koncu tega 

poglavja bomo prikazali še dogajanje na trgu stanovanjskih posojil v Sloveniji pred in med 

krizo.  

4.1 Trg nepremičnin po svetu 

Svetovno gospodarstvo je v letu 2012 začelo kazati očitne znake ponovne slabitve. Precej 

držav, predvsem v Evropi, se je soočilo z drugim dnom tako imenovane recesije dvojnega 

dna. Marsikatero nacionalno gospodarstvo (tudi slovensko) se je ujelo v spiralo stečajev 

podjetij, naraščajoče brezposelnosti in upadanja povpraševanja, ki so rezultat zaostrenih 

varčevalnih ukrepov, šibkega finančnega stanja države in majhnega števila večjih 

investicijskih projektov. Trenutne gospodarsko-finančne razmere se še naprej odražajo tudi na 

svetovnih nepremičninskih trgih. Na evropskem nepremičninskem trgu v zadnjih treh letih 

(2011–2013) ni prišlo do večjih premikov. Največje padce cen nepremičnin so še vedno 

beležili v državah, ki se spopadajo z dolžniško krizo in gospodarsko recesijo (Grčija, Ciper 

Španija, Portugalska, Irska). Glede na trend gibanja cen nepremičnin se temu krogu držav 

priključujeta tudi Hrvaška in Slovenija. Le v redkih evropskih državah je bila zaznana 

opaznejša rast cen (Turčija, Danska, skandinavske države, Švica). V večini ostalih evropskih 

držav so bile spremembe cen v letu 2013 zanemarljive. V ZDA se je ob povečanju 

gospodarske rasti povečala tudi gradbena aktivnost, cene nepremičnin pa so se leta 2012 

povišale prvič po štirih letih. Na največjih azijskih trgih cene nepremičnin strmo rastejo že 

več let (od leta 2011 dalje), vendar z manjšo močjo. V Indiji se je nadaljevala razmeroma 

visoka rast cen nepremičnin, medtem ko so cene na Kitajskem in Japonskem rahlo padle. Med 

večjimi svetovnimi trgi je Brazilija kljub upočasnitvi gospodarske rasti ostala država z eno 

največjih rasti cen nepremičnin (GURS 2013, 3).  

4.2 Trg nepremičnin v Sloveniji 

4.2.1 Vzroki za nastanek krize na trgu nepremičnin v Sloveniji 

Eden od vzrokov za nastanek krize na trgu nepremičnin v Sloveniji je bila velika ponudba 

bančne likvidnosti, ki je spodbujala banke k dodeljevanju vedno cenejših in lažje dostopnih 

stanovanjskih posojil. Takšna »radodarnost« bank je padla na plodna tla. Bankam je uspelo 

spodbuditi vedno večje povpraševanje po nepremičninah, kar je sprožilo rast cen le-teh. Hitra 

rast cen je podžgala investitorje k povečanemu obsegu novih nepremičninskih projektov, to pa 

je povzročilo pravo eksplozijo cen zazidljivih zemljišč.  
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Gradbinci so zaradi povečanega obsega povpraševanja po njihovih storitvah povišali cene 

svojih storitev, investitorji pa so ta povišanja vgrajevali v povišane cene nepremičninskih 

enot. V pričakovanju velikih zaslužkov v prihodnje so se investitorji vedno bolj zadolževali 

pri bankah in kopičili zaloge stavbnih zemljišč.  

V letih pred krizo (obdobje 2004–2008) je na slovenski trg prišlo več kot 40.000 novih 

stanovanj oz. 4,5 mio m2 stanovanjskih površin. Večji delež teh enot je bilo v lasti večjih 

nepremičninskih investitorjev, ki so bili mnogokrat hkrati tudi največji slovenski gradbinci. Ti 

so v tem obdobju investirali v velike stanovanjske soseske s po več kot 100 stanovanji (npr. 

Vegrad, Ljubljana, Celovški dvori, več kot 400 stanovanj). To visoko rast novogradenj so 

investitorji financirali predvsem z bančnimi krediti. Ker je bil takrat trg stanovanjskih 

nepremičnin podhranjen, so kupci ob izdatni pomoči bank pokupili skoraj vse nepremičninske 

enote, še preden so bile te sploh zgrajene. Investitor je moral zagotoviti le zemljišče, katerega 

nakup je seveda financiral z ugodnimi posojili. Investitorji so nepremičninske enote prodajali 

že na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja in tako delno financirali gradnjo. Zaslužek 

je bil največji, najenostavnejši in najhitrejši pri gradnji velikih sosesk (Doblšek 2009, 27). 

Za čas pred krizo je še posebej zanimivo dejstvo, da pri prodaji nepremičnin ne cena, ne 

kvaliteta gradnje, ne starost ter velikost in razporeditev prostorov, niso bistveno vplivale na 

prodajo. Trg je požrl vse. Cene kvadratnega metra novogradenj in starih nepremičnin so bile 

zaradi podhranjenosti trga skoraj izenačene, kar v normalnih razmerah ni možno.  

S pričetkom svetovne krize je tudi v Sloveniji počil nepremičninski balon. Jeseni 2008 so 

banke močno zaostrile posojilne pogoje (zvišanje obrestnih mer, zahteve po povečanju lastne 

udeležbe in zahteve po večjih zavarovanjih posojil), kar je skupaj s strahom ljudi tako rekoč 

čez noč zmanjšalo povpraševanje po nepremičninah. Manjše povpraševanje je povzročilo 

padec cen nepremičnin. 

Preveliko tveganje in visoka zadolženost nepremičninskih investitorjev so sprožile dolžniško-

upniško krizo, zaradi katere je gospodarstvo padlo v recesijo, vrednost premoženja pa je 

upadla. Posojilni krč je sprožil propad velikih gradbincev, kar je povzročilo velike zaloge 

neprodanih nepremičninskih enot, ki neposredno bremenijo investitorje. Ti ne zmorejo več 

tekoče servisirati svojih kreditnih obveznosti, kar povzroči plačilno nedisciplino, ki za seboj 

potegne v brezno vse vpletene v določen projekt (gradbinci, podizvajalci, banke …).  

Zaradi posledic krize je prišlo do vala stečajev in odpuščanj, kar je hitro in močno povečalo 

stopnjo brezposelnosti v Sloveniji. Strožji pogoji najemanja posojil in višje obresti so 

povzročile upad cen in prometa (obsega transakcij) nepremičnin na zelo nizko raven. 

Nepremičninska kriza je najbolj prizadela tiste investitorje, ki so svoje investicije financirali s 

pomočjo kratkoročnih bančnih posojil. 

 



28 

Posledice krize na področju nepremičnin v Sloveniji: 

o manj izdanih gradbenih dovoljenj, manjši obseg novogradenj, 

o cenejša zemljišča, 

o nižje cene gradbenih storitev, 

o padec cen nepremičnin, 

o plačilna nedisciplina, 

o težja dostopnost do kreditov, 

o propad velikih gradbincev, 

o veliko neprodanih nepremičnin (velika zaloga neprodanih stanovanj), 

o največji padec cen tam, kjer so bile najvišje (Ljubljana, Obala, Kranjska Gora), 

o večja osveščenost kupcev (ti danes praviloma diktirajo pogoje prodaje). 

4.2.2 Trenutno stanje na trgu nepremičnin v Sloveniji  

Stanje nepremičninsko, gradbenega sektorja v Sloveniji se še ne izboljšuje. Povprečne cene 

nepremičnin še naprej padajo, transakcij je vedno manj, banke še vedno ne kreditirajo in 

kupci ne kupujejo. Smo v začaranem krogu, ki mu ni videti konca. Tudi finančni sektor se še 

ni izvil iz krize. Banke že več let v svojih bilancah izkazujejo visoke odpise, ki jih praviloma 

rešujejo z dokapitalizacijami. Državne banke (NLB, NKBM, Abanka) se dokapitalizirajo oz. 

sanirajo z davkoplačevalskim denarjem. Prav tako so se tudi nekatere privatne banke (Faktor 

banka in Probanka) reševale pred propadom s pomočjo državnih poroštev.  

Slovenijo je v letih 2012 in 2013 zaznamovalo padanje gospodarske rasti, stopnjevanje 

kreditnega krča bank, varčevalni ukrepi vlade, padanje domače potrošnje, nadaljevanje krize v 

gradbeništvu in propad še zadnjih velikih gradbincev. Glede na nadaljnje padanje kupne moči 

in krčenje stanovanjskih kreditov se je ohranil presenetljivo velik promet s stanovanjskimi 

nepremičninami, predvsem na sekundarnem trgu (rabljena stanovanja in hiše), medtem ko so 

se nova stanovanja (primarni trg) prodajala bistveno težje. Po obdobju počasnega drsenja cen 

stanovanjskih nepremičnin, ki je nastopilo po oživitvi trga v začetku leta 2010, so začele cene 

v drugi polovici 2011 občutneje padati. Ob koncu leta 2012 so cene stanovanj dosegle 

najnižjo raven od začetka njihovega sistematičnega spremljanja leta 2007 in kažejo trend 

padanja še naprej. Zaradi majhnega plačilno sposobnega povpraševanja in nizkih marž 

investitorjev je postala gradnja nepremičnin za trg zelo rizična. Zaradi finančne krize in 

visokega tveganja pa za investicije v nepremičninske projekte ni niti bančnih posojil niti 

večjega interesa potencialnih investitorjev. Novih velikih stanovanjskih projektov v državi 

praktično ni več. Zato pa se zaloge prvič vseljivih stanovanj, ki so se nakopičile v letih 2008 

in 2009, le počasi zmanjšujejo. Še vedno je veliko število dokončanih in nedokončanih 

stanovanjskih enot, ki se nahajajo v stečajnih masah propadlih investitorjev in nad katerimi 

držijo roko banke kot hipotekarni (prednostni) upniki. V letih 2012 in 2013 se je vse več takih 

stanovanj pričelo pojavljati na javnih dražbah ali v drugih oblikah javne prodaje, ki pa 

praviloma niso bile preveč uspešne (GURS 2013, 32). 
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Za nakup nedokončanih stavb, kjer bi bilo za dokončanje stanovanj ali hiš potrebno vložiti 

dodatna sredstva, praktično ni bilo interesa. Tudi večjega povpraševanja po novih dokončanih 

stanovanjih ni bilo, ker so očitno še vedno predraga. Postalo je jasno, da predstavljajo 

stanovanja, ki se jih drži stigma nasedlih projektov, povsem svoj segment trga. Izkazalo se je, 

da potencialni kupci za njih ne bodo pripravljeni plačati niti približno toliko kot za nova 

stanovanja, ki niso obremenjena. To pomeni, da se bodo lahko prodala le z manjšo ali večjo 

izgubo. V to kislo jabolko pa bo treba slej kot prej ugrizniti. Uspešnost prodaje in očiščenje 

zalog neprodanih stanovanj iz nasedlih projektov bo tako predvsem odvisna od višine izgub, s 

katerimi se bodo pripravljeni sprijazniti upniki in posledično cen, po katerih jih bodo ponudili 

na trgu. Če bo prišlo do čiščenja zalog po scenariju prodaje z izgubo, se bo ustvaril dodatni 

pritisk na znižanje cen vseh stanovanjskih nepremičnin. Glede na trende prometa in cen 

nepremičnin kaže, da se Slovenija že nahaja na drugem dnu krize nepremičninskega trga 

(prvo je doseglo dno leta 2009). Pričakovati je, da se trend padanja cen stanovanjskih 

nepremičnin ne bo zaustavil, vsaj dokler se Slovenija ne izvije iz sedanje finančno-

gospodarske krize (prav tam, 32). 

Lep primer odkupa nasedlega projekta je bil izveden letos pomladi, ko je DUTB, d. d.,8 od 

stečajnega upravitelja GPG Inženiringa na dražbi kupila 215 stanovanj (cca. 19.000 m2 

stanovanjskih površin) v stanovanjski soseski na Markovcu v Kopru za skupno ceno 23 mio 

EUR oz. za približno 1.200 EUR/m2 (Šuligoj 2014). 

Povpraševanje  

Glede na zaostritev gospodarskih in socialnih razmer v državi in kljub nadaljnjemu krčenju 

obsega novih stanovanjskih kreditov je bilo lani na stanovanjskem trgu še vedno prisotno 

razmeroma veliko povpraševanje, predvsem na sekundarnem trgu (rabljena stanovanja), 

medtem ko je bilo povpraševanje na primarnem trgu (novogradnja) majhno. Vzrok je v tem, 

da ljudje stanovanjsko vprašanje rešujejo pretežno z nakupi relativno cenejših rabljenih 

stanovanj ali pa z raznimi dozidavami in predelavami družinskih hiš, saj si novo stanovanje 

lahko privošči vse manj ljudi. Nadaljeval se je tudi proces izbirnega povpraševanja na 

stanovanjskem trgu. Potencialni kupci se namreč vse bolj zavedajo razlik v gradbeni zasnovi, 

kakovosti in mikrolokaciji stanovanj. Razlika v ceni med boljšimi in slabšimi stanovanji se 

zato vztrajno povečuje (GURS 2013, 5). 

Ponudba 

V letih 2012 in 2013 se je nadaljevalo zmanjševanje ponudbe novih stanovanjskih in 

poslovnih nepremičnin. Glede na obseg načrtovane gradnje, ki izhaja iz podatkov uradne 

statistike o izdanih gradbenih dovoljenj, pa je v naslednjih letih pričakovati še nadaljnje 

                                                 
8 DUTB, d. d.: »Družba za upravljanje terjatev bank« ali »slaba banka«. 



krčenje ponudbe. Število stanovanjskih stavb v izdanih gradbenih dovoljenjih je bilo v letu 

2012 v primerjavi z letom 2007, ko je gradbena ekspanzija dosegla vrhunec, za več kot 

polovico manjše, njihova skupna površina pa je bila manjša kar za dve tr

letom 2011 se je število načrtovanih stanovanjskih stavb zmanjšalo za okoli 10 odstotkov, 

njihova površina pa za 13 odstotkov.

gradbenih dovoljenjih se je v letu 2012 v primerjavi z

tretjino, njihova skupna površina pa za skoraj 60 odstotkov. V primerjavi z letom poprej je 

bilo njihovo število manjše za okoli 20 odstotkov, skupna površina pa za okoli 30 odstotkov. 

To pomeni največji letni padec obsega 

(GURS 2013, 6). 

Slika 8: Število stavb in površine stavb v izdanih gradbenih dovoljenjih,

V letih 2012 in 2013 se je nadaljevalo zmanjšev
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statistike o izdanih gradbenih dovoljenj, pa je v naslednjih letih pričakovati še nadaljnje 

krčenje ponudbe. Število stanovanjskih st
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letom 2011 se je število načrtovanih stanovanjskih stavb zmanjšalo za okoli 10 
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Število stanovanjskih stavb v izdanih gradbenih dovoljenjih je bilo v letu 
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bilo njihovo število manjše za okoli 20 odstotkov, skupna površina pa za okoli 30 odstotkov. 

To pomeni največji letni padec obsega nestanovanjske (poslovne) gradnje od leta 2007 dalje

tevilo stavb in površine stavb v izdanih gradbenih dovoljenjih,
2012 

Vir: GURS 2013, 6. 
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bilo njihovo število manjše za okoli 20 odstotkov, skupna površina pa za okoli 30 odstotkov. 

To pomeni največji letni padec obsega nestanovanjske (poslovne) gradnje od leta 2007 dalje

(prav tam, 6). 

Slika 9: Število stanovanj v večstanovan
pravnim osebam (zgoraj) in število eno

dovoljenjih gospodinjstvom (

Po podatkih za leto 2012 so bila 

dovoljenja za okoli 700 stanovanjskih enot. Primerjava z letom 2007, ko so bila izdana 

dovoljenja za skoraj 4900 stanovanjskih enot, jasno kaže, da je gradnja novih

skoraj povsem zamrla. Zmanjševanje obsega gradnje novih nepremičninskih projektov za trg 

31 

bilo njihovo število manjše za okoli 20 odstotkov, skupna površina pa za okoli 30 odstotkov. 

To pomeni največji letni padec obsega nestanovanjske (poslovne) gradnje od leta 2007 dalje

tevilo stanovanj v večstanovanjskih stavbah v izdanih gradbenih dovoljenjih 
in število eno- in dvostanovanjskih hiš v izdanih gradbenih 

dovoljenjih gospodinjstvom (spodaj) Slovenija, 2007–2012

Vir: GURS 2013, 6–7. 
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je sicer logična posledica finančnih razmer in stanja na primarnem nepremičninskem trgu. 

Zaradi majhnega povpraševanja po novih stanovanjih je postala gradnja za trg nizko donosna 

in visoko rizična. Gradnje velikih stanovanjskih projektov praktično ni več, večinoma se 

gradijo tako imenovani vila bloki in vrstne hiše s tremi do šestimi stanovanji ter dvojčki. 

Ponudba novih stanovanj v večjih mestih je zato vse skromnejša, večina novozgrajenih 

neprodanih stanovanj, zgrajenih v preteklih letih pa je še vedno ujeta v stečajnih masah 

propadlih investitorjev. Socialne razmere in kreditni krč bank vplivajo tudi na gradnjo 

družinskih hiš v lastni režiji. Trendi so podobni kot pri gradnji stanovanj za trg. Za gradnjo 

družinskih hiš je bilo leta 2007 izdanih več kot 3600 dovoljenj, leta 2012 pa nekaj manj kot 

2200 dovoljenj, kar je skoraj 40 odstotkov manj. GURS ocenjuje, da je znašalo število 

dokončanih neprodanih stanovanj v večstanovanjskih stavbah konec leta 2012 nekaj manj kot 

tri tisoč enot, od katerih je bila vsaj četrtina teh ujeta v stečajnih postopkih propadlih 

investitorjev. Še vsaj dva tisoč je nedokončanih stanovanj v nasedlih projektih, katerih 

investitorji so v stečaju in katerih usoda še ni znana oziroma ne vemo, kdaj in če sploh bodo 

dokončana in prišla na trg. Zaloge neprodanih eno- in dvostanovanjskih hiš, ki jih je zaradi 

velikega števila majhnih projektov in njihove razpršenosti zelo težko oceniti, se na ravni 

države gibljejo nekje okoli 500 enot (GURS 2013, 7). 

Obseg prometa 

Promet s stanovanjskimi nepremičninami je bil leta 2013 na zgodovinsko nizki ravni. Celo za 

20 % manjši od kriznega leta 2009 in za 30 % manjši od leta 2012. Predvsem je skrb 

vzbujajoč podatek, da je v drugi polovici leta 2013 bilo le 1.640 transakcij s stanovanji. Če 

obseg prometa leta 2013 primerjamo z rekordnim letom 2007, se je ta zmanjšal za več kot 

50 %, ko je na trgu zamenjalo lastnika več kot deset tisoč stanovanjskih nepremičnin (SURS 

2014). 



Slika 10: Število transakcij stanovanjskih nepremičnin na letni ravni, Slovenija, 2007
2013 (podatki so za stanovanja in hiše)
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znaša 1,4 odstotka celotnega fonda stanovanj v večstanovanjskih stavbah in pomeni, da je bil 

trg s stanovanjskimi nepremičninami v primerjavi z letom prej precej manj dejaven. Dosegli 

smo drugo dno obsega prodaje stanovanjskih nepremičnin (prvo je bilo leta 2009).

običajno je bila skoraj polovica prometa opravljena v največjih petih slovenskih mestih 

(Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper). Evidentirani promet s stanovanjskimi 

nepremičninami je bil 30 odstotkov manjši kot v letu 2012. V primerjavi z letom 2007, pred 

začetkom krize nepremičninskega trga, ko je bil evidentiran največji promet, pa je bil manjši 

za več kot 55 odstotkov. V primerjavi z letom 2009, ko je kriza dosegla prvo dno, pa je bil 

promet manjši za 21 odstotkov

stanovanja v letu 2012 znašala 1.650

kot 5 odstotkov nižja. To je bilo prvo občutnejše znižanje cen rabljenih stanovanj po letu 2009 

in oživitvi trga v letu 2010. V primerjavi z letom 2008, ko so cene stanovanj v Sloveniji 

dosegle zgodovinsko najvišjo raven, je bila povprečna cena rabljenega stanovanja nižja za 11 
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odstotkov. Povprečna uporabna površina stanovanja je znašala 60 kvadratnih metrov, srednje 

leto zgraditve je bilo 1974 (GURS 2013, 21). 

 

Slika 11: Povprečne cene stanovanj v večjih mestih, Slovenija, 2007–2012 

Vir: GURS 2013. 

 

Slika 12: Gibanje povprečnih cen stanovanj v večjih mestih (EUR/m2), Slovenija, 2007–
2012 

Vir: GURS 2013. 

Vsa večja slovenska mesta (z izjemo Murske Sobote) so dosegla v letu 2012 najnižjo raven 

cen od začetka sistematičnega spremljanja tržnih cen leta 2007. Vsa so ob koncu leta kazala 

nadaljnji trend padanja cen. 
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Slika 13: Povprečne cene hiš s pripadajočim zemljiščem (v EUR) in število upoštevanih 
prodaj po cenovnih območjih, Slovenija, leto 2012 

Vir: GURS 2013. 

Povprečna pogodbena cena hiše z zemljiščem9 je leta 2012 znašala blizu 120.000 EUR. V 

primerjavi z letom 2011 je povprečna cena ostala enaka. Ob koncu leta 2012 so cene hiš na 

ravni države kazale trend padanja, ki pa ni bil tako izrazit kot za stanovanja. Povprečna 

površina prodane hiše leta 2012 je bila 145 m2. Povprečna površina pripadajočega zemljišča 

je znašala 1.100 m2. Kot že vrsto let so se v povprečju najdražje hiše prodajale na cenovnem 

območju Ljubljane, najcenejše pa v Prekmurju. Za hišo, zgrajeno okoli leta 1968, s približno 

170 m2 površine in nekaj manj kot 500 m2 zemljišča, je bilo v Ljubljani treba odšteti blizu 280 

tisoč evrov. V Prekmurju pa okoli 55 tisoč evrov za hišo, zgrajeno okoli leta 1965, s približno 

120 m2 površine in skoraj 1900 m2 zemljišča. Kot običajno so bila pripadajoča zemljišča hiš 

najmanjša na obalnem območju, medtem ko so se v povprečju največja zemljišča v letu 2012 

prodajala na območju Slovenskih goric, Haloz in Kozjanskega (GURS 2013, 24–25).  

Zemljišča za gradnjo 

V letu 2012 je bilo evidentiranih blizu 6.400 kupoprodaj zemljišč za gradnjo stavb. Povprečna 

pogodbena cena prodanega zemljišča je znašala 55 EUR/m2. V primerjavi z letom 2011 je bila 

povprečna cena prodanega zemljišča kar 12 odstotkov nižja. Splošni trend padanja cen, ki se 

je vzpostavil po krizi nepremičninskega trga in nastopu krize v gradbeništvu, se je v 

preteklem letu samo še intenziviral. Lani prodano zemljišče je imelo v povprečju blizu 940 m2 

površine oziroma približno toliko kot leto prej. V primerjavi z letom 2007 je bila povprečna 

prodana površina zemljišča skoraj 40 odstotkov manjša. V letu 2012 so bile cene zemljišč za 

gradnjo stavb najvišje v Ljubljani. V povprečju so zaradi majhne ponudbe še vedno presegale 

                                                 
9 Za hiše s pripadajočim zemljiščem so značilne velike razlike v strukturi prodanih hiš na različnih 
območjih države. Te so pogojene predvsem z območnimi značilnostmi obstoječega fonda hiš in jih je 
potrebno upoštevati tudi pri primerjavi povprečnih cen med območji. Prav velike razlike med 
velikostmi hiš in pripadajočih zemljišč onemogočajo primerjavo relativnih cen oziroma cen na 
kvadratni meter hiše. 
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200 EUR/m2 ter so v povprečju merila okoli 600 m2. Daleč najcenejša so bila kot običajno 

zazidljiva zemljišča v Prekmurju, kjer so se v povprečju prodala za 18 EUR/m2 (GURS 2013, 

25–26).  

 

Slika 14: Povprečne cene zemljišč za gradnjo (v EUR/m2) in število upoštevanih prodaj 
po cenovnih območjih, Slovenija, leto 2012 

Vir: GURS 2013. 

4.3 Nepremičninsko kreditiranje v Sloveniji  

Večina Slovencev za reševanje stanovanjskega problema najema dolgoročne stanovanjske 

kredite. Osnova za pridobitev kredita sta stalna zaposlitev, višina dohodka (kreditna 

sposobnost) in vpis nepremičnine v zemljiško knjigo. Hipoteka na nepremičnini služi kot 

oblika zavarovanja kredita. Višina kredita se določa glede na kreditno sposobnost 

posojilojemalca in vrednosti nepremičnine. V primerjavi z ostalimi razvitimi državami EU je 

slovenski hipotekarni trg po obsegu in različnosti produktov nepremičninskega financiranja 

slabo razvit (Frank 2007, 8). 

Rast razmerja med dolgom in razpoložljivim dohodkom gospodinjstev je bila v predkriznem 

času značilna za večino držav. V času pred krizo se je v številnih evropskih državah neto 

premoženje gospodinjstev povečalo celo na sedemkratnik njihovega dohodka, kot na primer v 

Španiji, Irski, Franciji in Veliki Britaniji (Gorišek in Pahor 2013, 5). 

Agregatna zadolženost slovenskih gospodinjstev je relativno nizka. Njihov skupni dolg je v 

letu 2012 predstavljal 53 % njihovega letnega razpoložljivega dohodka, dolg gospodinjstev 

evro območja pa 108 %. Makroekonomski podatki ne kažejo, da bi bila slovenska 

gospodinjstva prezadolžena. Finančni dolg slovenskih gospodinjstev je približno enkrat 

manjši od finančnega dolga gospodinjstev evro območja (Gorišek in Pahor 2013, 5). 
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Slika 15: Finančna sredstva, obveznosti in neto finančna pozicija gospodinjstev v % 
BDP, Slovenija in evro območje, 2007–2012 

Vir: Gorišek in Pahor 2013, 5. 

V letu 2012 so stanovanjska posojila dosegala 23 % razpoložljivega dohodka gospodinjstev 

oziroma več kot 53 % celotnega dolga slovenskih gospodinjstev do bančnega sektorja. 

Povprečna ročnost stanovanjskih posojil slovenskim gospodinjstvom je v letu 2012 znašala 

slabih 16 let. Ročnost stanovanjskih posojil se je v letih krize začela skrajševati, kar je 

posledica manjšega povpraševanja komitentov in manjšega obsega odobrenih stanovanjskih 

posojil. Podaljševanje ročnosti stanovanjskih posojil (do 30 let) je v preteklosti omogočilo 

gospodinjstvom večje zneske posojil gospodinjstvom z nižjimi prejemki. Prevladujejo 

posojila, obrestovana s spremenljivo (variabilno) obrestno mero vezano na EURIBOR,10 takih 

je bilo leta 2012 kar 95 % vseh stanovanjskih posojil (Gorišek in Pahor 2013, 6–7). 

                                                 
10 EURIBOR (angl. EURo InterBank Offered Rate) je kratica, ki označuje obrestno mero v 
medbančnem sektorju evro območja. 



Slika 16: Obseg stanovanjskih posojil gospodinjstvom na letni ravni, Slovenija, 2007
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Vir: Banka Slovenije 2014, II-34. 
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5 ANALIZA TRGA STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN NA OBALI 

V nadaljevanju predstavljamo splošni pregled trenutnega stanja in dogajanja na obalnem 

nepremičninskem trgu. Pregled stanja temelji na spremljanju nepremičninskega trga s strani 

GURS-a in raziskavi, ki smo jo opravili s pomočjo ankete med večjimi nepremičninskimi 

agencijami na Obali. Na koncu podajamo še možne ukrepe za obuditev trga nepremičnin na 

Obali in v Sloveniji na splošno. 

5.1 Trenutno stanje na Obalnem nepremičninskem trgu 

Obseg prodaje stanovanjskih nepremičnin je bil lani na Obali v primerjavi z 2012 slabši. Cene 

v različnih obalnih krajih so se v povprečju lani znižale še za dodatnih 5 do 10 odstotkov. 

Lani je bilo najdražje stanovanje (36 m2) prodano v starem mestnem jedru Pirana za 5.000 

EUR/m2. Najvišjo ceno pa je doseglo skoraj 140 m2 veliko stanovanje v Izoli (staro osem let), 

prodano za pol milijona evrov. Dosežena cena rabljenega stanovanja je leta 2013 v povprečju 

znašala v Portorožu 2.900 EUR/m2 (število upoštevanih prodaj: 15), v Luciji 2.550 EUR/m2 

(34 prodaj), v Izoli 2.450 EUR/m2 (91 prodaj), v Piranu 2.650 EUR/m2 (28 prodaj) in v Kopru 

2.300 EUR/m2 (177 prodaj). V Kopru se cene za prvič vseljiva stanovanja gibljejo od 2.200 

do 3.000 EUR/m2. V občini Piran in Izola se nova neprodana stanovanja še vedno ponujajo po 

cenah med 3.000 in 4.000 EUR/m2. Kljub zdaj že dobro razpoznavnemu trendu padanja cen, 

pa velikega poka, ki se na Obali napoveduje in pričakuje v zadnjih letih, v preteklem letu še ni 

bilo. Potencialni kupci novih stanovanj lahko v prihodnjih letih pričakujejo, da bodo stečajni 

upravitelji začeli z javnimi dražbami prodajati stanovanjske enote, ki so ujete v stečajnih 

masah propadlih investitorjev, po bistveno nižjih cenah, ki veljajo danes na trgu. Po oceni 

GURS-a razpolagajo stečajni upravitelji na tem območju z okoli 370 stanovanji. Za Obalo so 

glede na velikost stanovanjskega fonda še vedno značilne največje zaloge neprodanih 

novogradenj hiš in stanovanj v slovenskem merilu. Po ocenah GURS-a je na Obali skupno 

približno 500 prvič vseljivih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki so bila večinoma 

zgrajena v obdobju med letoma 2008 in 2010. Ponudbe novih stanovanj na Obali tako še ne 

bo kmalu zmanjkalo. Investitorji in nepremičninski posredniki na Obali seveda še vedno 

računajo na povpraševanje po nepremičninah za počitniške namene predvsem s strani kupcev 

iz notranjosti Slovenije in tujcev (GURS 2013, 11–12). 

V zadnjih letih se kot kupci vse pogosteje pojavljajo ruski državljani oziroma njihova 

podjetja, ustanovljena v Sloveniji. Med tradicionalnimi kupci so tudi Italijani, vendar njihovo 

število upada. Pri oceni bodočega povpraševanja po nepremičninah na Obali ne bi smeli 

prezreti niti dejstva, da je lani Hrvaška postala polnopravna članica Evropske unije, kar bo 

olajšalo nakupe nepremičnin tujcem na Hrvaškem in še zmanjšalo konkurenčnost 

nepremičnin na naši obali.  

Obalne občine so tudi v lanskem letu skušale obogatiti svoje proračune s prodajo svojih 

nepremičnin, predvsem zemljišč. Kot že nekaj let pa je bil odziv potencialnih kupcev 
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relativno slab oziroma so bili izkupički manjši od pričakovanih. Občina Koper je z javnimi 

dražbami skušala prodati za več deset milijonov nepremičnin, vendar je bil rezultat pičel. 

Uspeli so prodati le manjša zemljišča, ki so predstavljala zaokrožitev funkcionalnih zemljišč 

ali pa deleže, kjer so bili solastniki. Investitorjev, ki bi za večja zemljišča odšteli milijone, ni 

bilo. Prav tako ni bila uspešna občina Piran, kljub temu da so se izklicne cene zazidljivih 

zemljišč gibale od 120 do 220 EUR/m2, kar je bilo za tretjino ceneje kot leto poprej. Nasploh 

so cene večjih zazidljivih zemljišč na obalnem območju zaradi presežne ponudbe občutno 

padle (prav tam, 12). 

 

Slika 17: Povprečne cene rabljenih stanovanj, Slovenija, 2010–2013 (v EUR/m2) 

Vir: GURS 2014, 6. 

Zaradi vedno prisotnega povpraševanja po stanovanjih za počitniške namene je povprečna 

cena rabljenega stanovanja še vedno najvišja na Obali. Hkrati pa so cene rabljenih stanovanj v 

zadnjih letih na Obali doživele tudi največji padec, saj je bila povprečna cena v prvem polletju 

2013 v primerjavi z drugim polletjem 2008 (ko so bile cene na višku) na območju Obale nižja 

že za okoli 30 %. 

5.2 Namen in način izvedbe raziskave  

Gospodarska kriza, kateri priča smo v zadnjih letih, zelo vpliva na poslovanje našega podjetja. 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2007 in se ukvarja pretežno z investicijami v lastne 

stanovanjske nepremičnine (nakup, prodaja in obnova nepremičnin, pridobivanje gradbenih 

dovoljenj in urejanje stavbnih zemljišč). Teritorialno področje delovanja podjetja je izključno 

Obala. 

Namen naše raziskave je analizirati trenutno stanje na obalnem nepremičninskem trgu, 

predvsem na podtrgu stanovanjskih nepremičnin (nova in rabljena stanovanja, hiše ter stavbna 

zemljišča, namenjena gradnji stanovanjskih hiš). Želimo ugotoviti, kakšen je trenuten obseg 
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prodaje teh nepremičnin, kakšne so cene posameznih segmentov stanovanjskih nepremičnin 

na Obali, razloge za trenutno stanje in možne rešitve. Skratka, zanima nas predvsem, kaj se 

trenutno prodaja, za kakšno ceno in kdo so potencialni kupci.  

Zgodovina namreč kaže, da se bodo nepremičninske krize v prihodnje še dogajale. Naša želja 

je, da bi v bodoče lahko predvideli podobne situacije in pravilno ter predvsem pravočasno 

reagirali na spremembe, ki se bodo v bodoče dogajale na trgu nepremičnin. Morda nam bo pri 

tem pomagala tudi pričujoča diplomska naloga. 

Empirični del te diplomske naloge temelji na anketnem vprašalniku, ki smo ga poslali vsem 

večjim obalnim nepremičninskim agencijam. S kombinacijo njihovih odgovorov in uradnih 

statističnih podatkov želimo priti do nepristranske ocene o dejanskem stanju na obalnem 

stanovanjskem nepremičninskem trgu. 

5.3 Rezultati raziskave 

Trenutno deluje na Obali 27 nepremičninskih agencij (Nepremicnine.net 2014). 

Na našo prošnjo za sodelovanje v raziskavi se je odzvalo 11 obalnih nepremičninskih agencij, 

ki opravljajo večino nepremičninskih transakcij na Obali. Od sodelujočih agencij jih ima 3 

sedež v Izoli, 5 v Kopru in 3 v Luciji (v raziskavi so zastopane vse tri obalne občine). Vsem 

sodelujočim agencijam in njihovim predstavnikom se iskreno zahvaljujemo za pomoč pri 

pisanju te diplomske naloge. 

Anketni vprašalnik vsebuje 21 vprašanj. Od tega je 11 vprašanj odprtega tipa, na katere so 

anketiranci sami zapisali odgovore in 10 vprašanj zaprtega tipa, kjer je bilo potrebno 

večinoma obkrožati možne rešitve.  

Prednost izvedene raziskave je v tem, da temelji na velikem številu realiziranih konkretnih 

nepremičninskih transakcij in da so odgovori podani s strani profesionalcev, ki na obalnem 

nepremičninskem trgu delujejo že vrsto let.  

Slabost izvedene raziskave je v relativno majhnem anketnem vzorcu (11 od 27 možnih 

agencij je sodelovalo v anketi) in da so odgovori subjektivne narave. Vsaka anketirana 

agencija ima namreč svoje mnenje in izkušnje glede cen nepremičnin, ki pa se lahko bistveno 

razlikujejo od mnenj in izkušenj drugih agencij.  



Slika 18: Koliko je danes manj nepr

Več kot polovica anketiranih agencij je mnenja, da se danes (leto 2014) realizira 30

manj nepremičninskih transakcij kot leta 2008. Uradna statistika pravi, da 

4.490 transakcij s stanovanjskimi nepremičninami, medtem ko je bilo leta 2008 6.994 takih 

transakcij (padec za 35 %). Leta 2007 je bilo takih transakcij 10.019, kar pomeni

leta 2013 opravljenih kar 55 %
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: Koliko je danes manj nepremičninskih transakcij v primerjavi z letoma 
2007/2008? 

Več kot polovica anketiranih agencij je mnenja, da se danes (leto 2014) realizira 30

manj nepremičninskih transakcij kot leta 2008. Uradna statistika pravi, da 

s stanovanjskimi nepremičninami, medtem ko je bilo leta 2008 6.994 takih 

). Leta 2007 je bilo takih transakcij 10.019, kar pomeni

% manj nepremičninskih transakcij kot leta 2007

emičninskih transakcij v primerjavi z letoma 

Več kot polovica anketiranih agencij je mnenja, da se danes (leto 2014) realizira 30–40 % 

manj nepremičninskih transakcij kot leta 2008. Uradna statistika pravi, da je bilo leta 2013 

s stanovanjskimi nepremičninami, medtem ko je bilo leta 2008 6.994 takih 

). Leta 2007 je bilo takih transakcij 10.019, kar pomeni, da je bilo 

manj nepremičninskih transakcij kot leta 2007.  



Slika 19: Za koliko so po vašem mnenju povprečno padle cene nepremičnin po 
segmentih in občinah na Obali od pričetka krize (jeseni 2008) do danes?

Skupni imenovalec vseh anketiranih nepremičninskih agencij je, da so na Obali 

cen beležile poslovne nepremičnine in 

hiše, medtem ko je najmanjši padec cen zaznan pri stanovanjih in kmetijskih zemljiščih.
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: Za koliko so po vašem mnenju povprečno padle cene nepremičnin po 
segmentih in občinah na Obali od pričetka krize (jeseni 2008) do danes?

Skupni imenovalec vseh anketiranih nepremičninskih agencij je, da so na Obali 

beležile poslovne nepremičnine in komunalno neopremljena stavbna zemljišča, sledijo 

hiše, medtem ko je najmanjši padec cen zaznan pri stanovanjih in kmetijskih zemljiščih.

: Za koliko so po vašem mnenju povprečno padle cene nepremičnin po 
segmentih in občinah na Obali od pričetka krize (jeseni 2008) do danes? 

Skupni imenovalec vseh anketiranih nepremičninskih agencij je, da so na Obali največji padec 

neopremljena stavbna zemljišča, sledijo 

hiše, medtem ko je najmanjši padec cen zaznan pri stanovanjih in kmetijskih zemljiščih. 
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Slika 20: Kaj lahko po vašem mnenju naredi država za izboljšanje stanja na trgu 
stanovanjskih nepremičnin? 

Večina anketirancev je mnenja, da bi bil najboljši ukrep države za reševanje 

nepremičninskega problema ta, da bi država mladim družinam omogočila pridobitev ugodnih 

stanovanjskih kreditov s subvencionirano obrestno mero (to bi v imenu države lahko počel 

Stanovanjski sklad RS). Drugi ukrep bi lahko bil ponovna oživitev davčnih olajšav za rešitev 

stanovanjskega problema. To smo pred leti v Sloveniji že poznali, ko si lahko stanovanjski 

kredit, ki je bil namenjen reševanju stanovanjskega problema, uveljavil kot davčno olajšavo 

pri odmeri dohodnine. Tretji ukrep je zmanjšanje birokracije pri pridobitvi gradbenih 

dovoljenj za gradnjo hiš. Ti postopki so pri nas v praksi res zamudni in stresni, še posebej za 

posameznike, ki teh postopkov niso vešči in jih največkrat potrebujejo le enkrat v življenju.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

davčne olajšave za rešitev stanovanjskega problema 

subvencioniranje nakupa stanovanja s strani države 
za mlade družine

državni krediti za mlade družine s subvencionirano 
obrestno mero 

več neprofitnih stanovanj za mlade družine

poenostavitev postopkov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja

odkup stanovanjskih tržnih viškov 

pridobitev bivalnega dovoljenja za tujce, ki kupijo 
nepremičnino nad 250.000 €

število odgovorov



Slika 21: Kdo so po vašem mnenju glavni krivci za nastalo situacijo na trgu 
stanovanjskih nepremičnin in zakaj?

Krivci za nastalo nepremičninsko krizo v Sloveniji so banke. Takšno je soglasno mnenje vseh 

anketirancev (in verjetno tudi večine Slovencev). 

kredite brez zadostnih garancij in ker so v letih krize tako rekoč čez noč ustavile kreditiranje

in s tem ustvarile t. i. »kreditni krč«.
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: Kdo so po vašem mnenju glavni krivci za nastalo situacijo na trgu 
stanovanjskih nepremičnin in zakaj? 

ninsko krizo v Sloveniji so banke. Takšno je soglasno mnenje vseh 

anketirancev (in verjetno tudi večine Slovencev). Zakaj? Ker so v letih »debelih krav« dajale 

kredite brez zadostnih garancij in ker so v letih krize tako rekoč čez noč ustavile kreditiranje

»kreditni krč«. 

: Kdo so po vašem mnenju glavni krivci za nastalo situacijo na trgu 

ninsko krizo v Sloveniji so banke. Takšno je soglasno mnenje vseh 

Zakaj? Ker so v letih »debelih krav« dajale 

kredite brez zadostnih garancij in ker so v letih krize tako rekoč čez noč ustavile kreditiranje 



Slika 22: Kakšne so, po vašem mnenju, možne rešitve za trenutno stanje na trgu 

Največ agencij je mnenja, da bi za postopno povečanje števila nepremičninskih 

potrebno, da banke ponovno začnejo kreditirati

bi država subvencionirala obrestno mero pri nakupu pr

tem bi se po njihovem mnenju povečalo število transakcij 

Med ostalimi ponujenimi rešitvami so zanimive še: 

o sprostitev nepremičninskega trga za državljan

o odkup stanovanjskih viškov iz stečajnih mas propadlih gradbincev po ugodnih cenah in 

oddaja le-teh v neprofitni najem;

o vračilo dela »tajkunsko-ukradenega« denarja iz davčnih oaz. To bi se lahko naredilo tako, 

da se oprosti (dela) davčnih sankcij tiste ljudi, ki višino vrnjenega denarja vložijo v nakup 

nepremičnine v Sloveniji. 
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: Kakšne so, po vašem mnenju, možne rešitve za trenutno stanje na trgu 
stanovanjskih nepremičnin? 

Največ agencij je mnenja, da bi za postopno povečanje števila nepremičninskih 

potrebno, da banke ponovno začnejo kreditirati. Druga rešitev, ki jih ponujajo agencije

bi država subvencionirala obrestno mero pri nakupu prve nepremičnine mladim družinam

po njihovem mnenju povečalo število transakcij na trgu stanovanj (novih in starih). 

Med ostalimi ponujenimi rešitvami so zanimive še:  

sprostitev nepremičninskega trga za državljane, ki niso iz v EU (npr. Rusi);

odkup stanovanjskih viškov iz stečajnih mas propadlih gradbincev po ugodnih cenah in 

teh v neprofitni najem; 

ukradenega« denarja iz davčnih oaz. To bi se lahko naredilo tako, 

da se oprosti (dela) davčnih sankcij tiste ljudi, ki višino vrnjenega denarja vložijo v nakup 

 

 

: Kakšne so, po vašem mnenju, možne rešitve za trenutno stanje na trgu 

Največ agencij je mnenja, da bi za postopno povečanje števila nepremičninskih transakcij bilo 

, ki jih ponujajo agencije, je da 

ve nepremičnine mladim družinam. S 

stanovanj (novih in starih).  

e, ki niso iz v EU (npr. Rusi); 

odkup stanovanjskih viškov iz stečajnih mas propadlih gradbincev po ugodnih cenah in 

ukradenega« denarja iz davčnih oaz. To bi se lahko naredilo tako, 

da se oprosti (dela) davčnih sankcij tiste ljudi, ki višino vrnjenega denarja vložijo v nakup 
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Slika 23: Kje vidite priložnosti v krizi?  

Anketirane nepremičninske agencije so na temo priložnosti v današnji situaciji zelo kritične in 

pesimistične. Večina jih meni, da priložnosti ne vidi. V kolikor pa le odgovorijo, menijo, da 

smo s cenami nekako dosegli dno in je sedaj pravi čas za nakup nepremičnine. 

 



Slika 24: Kako si predstavljate trg stanovanjskih nepremičnin čez 5 let (cene, obseg 
prodaje, ponudba, povpraševanje)?

V prihodnje so agencije mnenja, da bo trg nepremičnin bolj uravnotežen glede cene in 

kvalitete nepremičnine (ne kot 

tako rekoč izenačene) ter da se bodo cene nepremičnin stabilizirale na današ

povpraševanja bo po manjših enotah (eno
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: Kako si predstavljate trg stanovanjskih nepremičnin čez 5 let (cene, obseg 
prodaje, ponudba, povpraševanje)? 

V prihodnje so agencije mnenja, da bo trg nepremičnin bolj uravnotežen glede cene in 

kvalitete nepremičnine (ne kot je bilo pred krizo, ko so bile cene starih in novih nepremičnin 

tako rekoč izenačene) ter da se bodo cene nepremičnin stabilizirale na današ

aševanja bo po manjših enotah (eno- do dvosobno stanovanje). 

 

: Kako si predstavljate trg stanovanjskih nepremičnin čez 5 let (cene, obseg 

V prihodnje so agencije mnenja, da bo trg nepremičnin bolj uravnotežen glede cene in 

pred krizo, ko so bile cene starih in novih nepremičnin 

tako rekoč izenačene) ter da se bodo cene nepremičnin stabilizirale na današnji ravni. Največ 



Slika 25: Kateri segment stanovanjskih nepremičnin in za kakšno ceno se trenutno 
največ proda na Obali (tip nepremičnine, cena in cena/m

Trenutno se največ prodajajo 

enosobna stanovanja), v vrednosti do 100.000 EUR. Naslednji segment nepremičnin, ki se 

trenutno največ prodaja, so dvo

150.000 EUR, ki jih kupujejo predvsem mlade družine.
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: Kateri segment stanovanjskih nepremičnin in za kakšno ceno se trenutno 
največ proda na Obali (tip nepremičnine, cena in cena/m

 manjše stanovanjske enote, velikosti do 50 m

sobna stanovanja), v vrednosti do 100.000 EUR. Naslednji segment nepremičnin, ki se 

dvo- in trisobna stanovanja, velikosti do 80 m

kupujejo predvsem mlade družine. 

: Kateri segment stanovanjskih nepremičnin in za kakšno ceno se trenutno 
največ proda na Obali (tip nepremičnine, cena in cena/m2)? 

kosti do 50 m2 (garsonjere in 

sobna stanovanja), v vrednosti do 100.000 EUR. Naslednji segment nepremičnin, ki se 

sobna stanovanja, velikosti do 80 m2, v vrednosti do 
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Slika 26: Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši razlogi za stagnacijo na trgu 
stanovanjskih nepremičnin? 

Po mnenju anketiranih agencij je najpomembnejši vzrok za slabe razmere na trenutnem trgu 

nepremičnin ta, da banke ne kreditirajo. Drugi razlog je, da ljudje v tej krizi nimajo denarja za 

nakup nepremičnin oz. v kolikor denar imajo, čakajo na nadaljnji padec cen nepremičnin v 

prihodnje. 



Slika 27: Kako je razdeljeno povpraševanje kupcev glede na lokacijo nepremičnine?

Polovica vseh kupcev povprašuje po nepremičnini v centru mesta. Vsak tretji si želi 

nepremičnino na obrobju mesta (36

Slika 28: Za kakšen namen stranka največkrat kupi stanovanjsko nepremičnino?

Kupci največkrat kupijo nepremičnino zaradi potrebe po večjem stanovanju

pod pogojem, da je v istem kraju. Kar pomeni, da kupci 

(večja nepremičnina) in šele nato lahko poskrbijo za svoje želje (

ali vikend). 
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: Kako je razdeljeno povpraševanje kupcev glede na lokacijo nepremičnine?

Polovica vseh kupcev povprašuje po nepremičnini v centru mesta. Vsak tretji si želi 

nepremičnino na obrobju mesta (36 %) in le vsak sedmi kupec želi živeti na podeželju. 

: Za kakšen namen stranka največkrat kupi stanovanjsko nepremičnino?

Kupci največkrat kupijo nepremičnino zaradi potrebe po večjem stanovanju

pod pogojem, da je v istem kraju. Kar pomeni, da kupci najprej poskrbijo za svoje potrebe 

(večja nepremičnina) in šele nato lahko poskrbijo za svoje želje (npr. novejša nepremičnina 

 

: Kako je razdeljeno povpraševanje kupcev glede na lokacijo nepremičnine? 

Polovica vseh kupcev povprašuje po nepremičnini v centru mesta. Vsak tretji si želi 

) in le vsak sedmi kupec želi živeti na podeželju.  

 

: Za kakšen namen stranka največkrat kupi stanovanjsko nepremičnino? 

Kupci največkrat kupijo nepremičnino zaradi potrebe po večjem stanovanju ali hiši, vendar le 

ijo za svoje potrebe 

novejša nepremičnina 



Slika 29: Zaradi katerega dejavnika so stranke pripravljene plačati višjo ceno za 

Kupci so pripravljeni plačati več od povprečja 

nahaja na izredni lokaciji in v bližini oskrb

ipd.) ter ima večjo teraso ali balkon. 

nepremičnina, so še lastno parkirišče in 
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: Zaradi katerega dejavnika so stranke pripravljene plačati višjo ceno za 
določeno nepremičnino? 

Kupci so pripravljeni plačati več od povprečja za določeno nepremičnino

nahaja na izredni lokaciji in v bližini oskrbnih funkcij (trgovina, šola, vrtec, zdravstveni dom 

ipd.) ter ima večjo teraso ali balkon. Druge pomembne lastnosti, ki jih mora imeti taka 

lastno parkirišče in gradnja iz kvalitetnih materialov. 

 

: Zaradi katerega dejavnika so stranke pripravljene plačati višjo ceno za 

za določeno nepremičnino, le v kolikor se ta 

funkcij (trgovina, šola, vrtec, zdravstveni dom 

lastnosti, ki jih mora imeti taka 



Slika 30: Kaj po vašem mnenju lahko pričakujemo v naslednjih treh letih na trgu 

Anketirane agencije v naslednjih letih večinoma pričakujejo, da bodo cene nepremičnin 

manjše od današnjih, da bo ponudba in povpraševanje podobno današnjemu ter da bo obseg 

prodaje večji ali vsaj enak današnjemu.

Slika 31: Kakšno je razmerje m

Anketirane nepremičninske agencije opažajo, da se je letih krize povečalo število tujih kupcev 

iz 12 % v letu 2008 na 20 % v letu 2014.
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: Kaj po vašem mnenju lahko pričakujemo v naslednjih treh letih na trgu 
stanovanjskih nepremičnin? 

gencije v naslednjih letih večinoma pričakujejo, da bodo cene nepremičnin 

manjše od današnjih, da bo ponudba in povpraševanje podobno današnjemu ter da bo obseg 

prodaje večji ali vsaj enak današnjemu. 

: Kakšno je razmerje med domačimi (slovenskimi) in tujimi kupci danes in pred 
krizo?  

Anketirane nepremičninske agencije opažajo, da se je letih krize povečalo število tujih kupcev 

v letu 2014. 

 

: Kaj po vašem mnenju lahko pričakujemo v naslednjih treh letih na trgu 

gencije v naslednjih letih večinoma pričakujejo, da bodo cene nepremičnin 

manjše od današnjih, da bo ponudba in povpraševanje podobno današnjemu ter da bo obseg 

ed domačimi (slovenskimi) in tujimi kupci danes in pred 

Anketirane nepremičninske agencije opažajo, da se je letih krize povečalo število tujih kupcev 
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Slika 32: Ocenite dejavnike, ki vplivajo na odločitev stranke o nakupu stanovanjske 
nepremičnine. 

Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na nakup določene nepremičnine, sta cena in lokacija 

nepremičnine. Zelo pomembno je še, da ima nepremičnina lastno parkirišče in da je v dobrem 

stanju. Sledijo dostopnost, komunalna opremljenost (plin, KATV, kanalizacija …) in ustrezna 

velikost nepremičnine. Manj pa je pomembno mirno okolje, starost nepremičnine in bližina 

delovnega mesta. 



Slika 33: Kakšno je v povprečju odstopa
prodajno ceno posameznega tipa nepremičnin v zadnjem letu?

Iz odgovorov anketiranih agencij izhaja, da se največje odstopanje med oglaševano ceno in 

doseženo prodajno ceno nepremičnine zgodi pri prodaji kmetijskih zemljišč. Cene kmetijskih 

zemljišč na Obali so krepko nad slovenskim povprečjem. 

kmetijska zemljišča s pogledom

zemljišč. Ker je razpon cen kmetijskih zemljišč na Obali zelo velik (od 2 

100 EUR/m2) je tudi odstopanje med oglaševano in prodajno ceno lah

poslovne nepremičnine, katerih ponudba krepko presega povpraševanje. Cena stavbnih 

zemljišč je v preteklih letih krize že doživela precejšen padec cen in se uravnotežila, zato je 

današnji razpon med oglaševano in prodajno ceno sprej

med 20–25 %, lahko rečemo tudi 

pogajata o končni ceni nepremičnine. Danes se 

prodajno ceno) pogajajo o ceni ne

postavijo malce višje prodajne cene nepremičnin, da se nato skozi proces pogajanj približajo 

njihovim pričakovanim prodajnim cenam.
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: Kakšno je v povprečju odstopanje med oglaševano prodajno ceno in doseženo 
prodajno ceno posameznega tipa nepremičnin v zadnjem letu?

z odgovorov anketiranih agencij izhaja, da se največje odstopanje med oglaševano ceno in 

doseženo prodajno ceno nepremičnine zgodi pri prodaji kmetijskih zemljišč. Cene kmetijskih 

zemljišč na Obali so krepko nad slovenskim povprečjem. Še posebej imajo viso

om na morje. Taka zemljišča lahko presežejo 

Ker je razpon cen kmetijskih zemljišč na Obali zelo velik (od 2 

) je tudi odstopanje med oglaševano in prodajno ceno lahko zelo veliko. 

poslovne nepremičnine, katerih ponudba krepko presega povpraševanje. Cena stavbnih 

zemljišč je v preteklih letih krize že doživela precejšen padec cen in se uravnotežila, zato je 

današnji razpon med oglaševano in prodajno ceno sprejemljiv. Takšnemu razponu, ki niha 

lahko rečemo tudi »pogajalski razpon«, v katerem se kupec in prodajalec 

pogajata o končni ceni nepremičnine. Danes se namreč vsi prodajalci (ne glede na postavljeno 

pogajajo o ceni nepremičnine. Zaradi tega prodajalci praviloma 

prodajne cene nepremičnin, da se nato skozi proces pogajanj približajo 

njihovim pričakovanim prodajnim cenam. 

 

nje med oglaševano prodajno ceno in doseženo 
prodajno ceno posameznega tipa nepremičnin v zadnjem letu? 

z odgovorov anketiranih agencij izhaja, da se največje odstopanje med oglaševano ceno in 

doseženo prodajno ceno nepremičnine zgodi pri prodaji kmetijskih zemljišč. Cene kmetijskih 

Še posebej imajo visoko ceno 

lahko presežejo celo ceno stavbnih 

Ker je razpon cen kmetijskih zemljišč na Obali zelo velik (od 2 EUR/m2 pa tja do 

ko zelo veliko. Sledijo 

poslovne nepremičnine, katerih ponudba krepko presega povpraševanje. Cena stavbnih 

zemljišč je v preteklih letih krize že doživela precejšen padec cen in se uravnotežila, zato je 

akšnemu razponu, ki niha 

, v katerem se kupec in prodajalec 

ne glede na postavljeno 

praviloma na začetku 

prodajne cene nepremičnin, da se nato skozi proces pogajanj približajo 



Slika 34: V kateri občini raje kupi vaša stranka poči

Iz rezultatov ankete je razvidno, da slovenski kupec raje izbere Izolo za svoj drugi dom (pred 

Piranom in Koprom), medtem ko tuj kupec raje kupi nepremičnino v 

(predvsem zaradi večje prepoznavnost

dveh krajev). 

56 

: V kateri občini raje kupi vaša stranka počitniško (vikend) nepremičnino?

Iz rezultatov ankete je razvidno, da slovenski kupec raje izbere Izolo za svoj drugi dom (pred 

Piranom in Koprom), medtem ko tuj kupec raje kupi nepremičnino v 

prepoznavnosti Portoroža in Pirana v svetu ter turis

 

tniško (vikend) nepremičnino? 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da slovenski kupec raje izbere Izolo za svoj drugi dom (pred 

Piranom in Koprom), medtem ko tuj kupec raje kupi nepremičnino v piranski občini 

ter turističnega pridiha teh 



Slika 35: Po kakšnem segmentu nepremičnin je danes največ povpraševanja?

Slovenski kupci z Obale največ povpraš

starejšem bloku, v vrednosti do 150.000 EUR. 

naraščaja potrebujejo prvo ali večjo nepremičnino. Ponudba teh stanovanj je precejšnja, zato 

je izbira kar velika. Vrstne hiše in stavbna zemljišča pa iščejo predvsem tisti d

želijo iz bloka v hišo in imajo za to tudi finančne zmožnosti.

Kupec iz notranjosti Slovenije išče p

dvosobno stanovanje v bloku z

staro hišo na podeželju, ki je potrebna obnove. 

zmožnosti, po navadi išče hišo z vrtom v mestu (

drugim oskrbnim funkcijam. 

Tuj kupec išče predvsem dva

luksuzne hiše na dobrih lokacijah (po možnosti blizu morja) za relativno visoke zne

(praviloma nad 500.000 EUR), t

mesta z balkonom, ki gleda na morje.
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: Po kakšnem segmentu nepremičnin je danes največ povpraševanja?

ajveč povprašujejo po trisobnem stanovanju (cca. 70 m

rejšem bloku, v vrednosti do 150.000 EUR. To so predvsem mlade družine, ki zaradi 

naraščaja potrebujejo prvo ali večjo nepremičnino. Ponudba teh stanovanj je precejšnja, zato 

je izbira kar velika. Vrstne hiše in stavbna zemljišča pa iščejo predvsem tisti d

želijo iz bloka v hišo in imajo za to tudi finančne zmožnosti. 

Kupec iz notranjosti Slovenije išče predvsem dva tipa nepremičnin, in sicer

z balkonom ali teraso (če je le mogoče s pogledom na 

staro hišo na podeželju, ki je potrebna obnove. Če ima kupec iz notranjosti večje finančne 

zmožnosti, po navadi išče hišo z vrtom v mestu (središče ali obrobje), zato da je bliže plaži in 

dva tipa nepremičnin. Tisti z več razpoložljivega 

luksuzne hiše na dobrih lokacijah (po možnosti blizu morja) za relativno visoke zne

(praviloma nad 500.000 EUR), tisti z manj denarja pa iščejo dvosobno stanovanje v 

i gleda na morje. 

: Po kakšnem segmentu nepremičnin je danes največ povpraševanja? 

sobnem stanovanju (cca. 70 m2) v 

mlade družine, ki zaradi 

naraščaja potrebujejo prvo ali večjo nepremičnino. Ponudba teh stanovanj je precejšnja, zato 

je izbira kar velika. Vrstne hiše in stavbna zemljišča pa iščejo predvsem tisti domači kupci, ki 

, in sicer manjše eno- do 

s pogledom na morje) ali 

ima kupec iz notranjosti večje finančne 

zato da je bliže plaži in 

razpoložljivega denarja iščejo 

luksuzne hiše na dobrih lokacijah (po možnosti blizu morja) za relativno visoke zneske 

sobno stanovanje v središču 



Preglednica 1: Kateri tuji kupci 
najraje? 

Državljanstvo Občina

Rusi Piran

Italijani Koper

Srbi Piran

V zadnjih letih se je močno povečalo povpraševanje po nepremičninah na Obali s strani 

ruskih državljanov. Ti lahko kupijo nepremič

ustanovijo v Sloveniji. Največ povpraševanja je po 

pogledom na morje, za relativno visoke cene. Prva izbira je Portorož, sledi Izola.

kupci največ povprašujejo po manjših 

zaledju Kopra (Škofije, Ankaran

v Sloveniji v primerjavi s podobnimi na italijanski strani.

Slika 36: Kaj zahtevajo vaše stranke, ko želijo kupiti nepremičnino, ki je opisana kot 

Pred nastopom krize je skoraj vsak investitor, ki je prodajal kakršnokoli novo nepremičnino

na Obali, le-to v svojih prodajnih oglasih označil kot »nadstandardno« nepremičnino. V 

praksi pa velika večina teh nepremični

nepremičnino kot nadstandardno. Po odgovorih agencij je sklepati, da kupci od 

nadstandardnih nepremičnin zahtevajo predvsem to, da se nepremičnina nahaja na dobri 
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kupci največ kupujejo na Obali in katero občino imajo 

Občina Število odgovorov Občina Število odgovorov

Piran 6 Izola 

Koper 4 Izola 

Piran 2 Koper 

V zadnjih letih se je močno povečalo povpraševanje po nepremičninah na Obali s strani 

ruskih državljanov. Ti lahko kupijo nepremičnino pri nas le preko podjetja, ki ga za ta namen 

ustanovijo v Sloveniji. Največ povpraševanja je po luksuznih hišah, na elitnih lokacijah s 

pogledom na morje, za relativno visoke cene. Prva izbira je Portorož, sledi Izola.

kupci največ povprašujejo po manjših enotah (stanovanje ali hiša) v bližini meje, predvsem v 

ran, Kozina …). Razlog je predvsem v nižjih cenah nepremičnin 

Sloveniji v primerjavi s podobnimi na italijanski strani. 

: Kaj zahtevajo vaše stranke, ko želijo kupiti nepremičnino, ki je opisana kot 
nadstandardna nepremičnina? 

Pred nastopom krize je skoraj vsak investitor, ki je prodajal kakršnokoli novo nepremičnino

to v svojih prodajnih oglasih označil kot »nadstandardno« nepremičnino. V 

praksi pa velika večina teh nepremičnin ni zadostovala kriterijem, ki definirajo določeno 

nepremičnino kot nadstandardno. Po odgovorih agencij je sklepati, da kupci od 

nadstandardnih nepremičnin zahtevajo predvsem to, da se nepremičnina nahaja na dobri 

največ kupujejo na Obali in katero občino imajo 

Število odgovorov 

2 

1 

1 

V zadnjih letih se je močno povečalo povpraševanje po nepremičninah na Obali s strani 

nino pri nas le preko podjetja, ki ga za ta namen 

luksuznih hišah, na elitnih lokacijah s 

pogledom na morje, za relativno visoke cene. Prva izbira je Portorož, sledi Izola. Italijanski 

v bližini meje, predvsem v 

…). Razlog je predvsem v nižjih cenah nepremičnin 

  

: Kaj zahtevajo vaše stranke, ko želijo kupiti nepremičnino, ki je opisana kot 

Pred nastopom krize je skoraj vsak investitor, ki je prodajal kakršnokoli novo nepremičnino 

to v svojih prodajnih oglasih označil kot »nadstandardno« nepremičnino. V 

zadostovala kriterijem, ki definirajo določeno 

nepremičnino kot nadstandardno. Po odgovorih agencij je sklepati, da kupci od 

nadstandardnih nepremičnin zahtevajo predvsem to, da se nepremičnina nahaja na dobri 
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lokaciji, z lastnim parkirnim mestom ter da ima lepo teraso, balkon ali vrt (odvisno od tega, 

ali je nepremičnina stanovanje ali hiša). Šele nato pridejo na vrsto kvaliteta vgrajenih 

materialov, nizka energetska zasnova nepremičnine in velikost bivalnih prostorov. Očitno pa 

dodatki, kot so npr. bazen ali savna, bistveno ne vplivajo na kupčevo zaznavo o 

nadstandardnosti določene nepremičnine. 
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Rezultati v preglednici 2 prikazujejo povprečne cene različnih tipov nepremičnin na Obali. 

Podatki so razdeljeni po občinah, tipih nepremičnin, letu gradnje nepremičnine ter po 

trenutnih cenah (leto 2014) in po cenah iz leta 2008 (ko so nepremičnine dosegle najvišjo 

raven cen). Tabela prikazuje tudi nominalni padec cen posameznih nepremičnin v primerjavi 

z letom 2008 in spremembo cen v odstotkih. Namen tabele je:  

o pridobiti čim točnejši podatek o trenutnih povprečnih cenah posameznega tipa (segmenta) 

nepremičnin na Obali; 

o primerjava podatkov z uradno statistiko (GURS, SURS, DURS), ki beleži uradne cene 

nepremičnin, katere pa niso nujno prave (realizirane) prodajne cene nepremičnin. V veliko 

primerih se namreč kupec in prodajalec dogovorita, da se prodajna cena v pogodbi 

razlikuje od dejansko dogovorjene prodajne cene (v pogodbi se navede nižjo ceno od 

dejanske). Razlog takega početja je v nižjem plačilu različnih davkov (predvsem davka na 

kapitalski dobiček in DDV-ja). Razlika kupnine se v teh primerih po navadi poravna v 

gotovini. Takšna praksa seveda ni zakonita, se pa neredko prakticira; 

o vsak potencialni kupec ali prodajalec nepremičnine na Obali lahko v tej tabeli hitro najde 

povprečno ceno posameznega tipa nepremičnine na Obali in jo primerja s ceno 

nepremičnine, ki jo bodisi prodaja ali kupuje.  

Slabost preglednice 2 je v tem, da cene v preglednici prikazujejo le povprečne cene za 

posamezen tip nepremičnine. Vsaka prodajna cena konkretne nepremičnine se praviloma 

izoblikuje na trgu med prodajalcem in kupcem na podlagi edinstvenih lastnosti posamezne 

nepremičnine (lokacija, velikost, starost, lega, kvaliteta gradnje, oprema …). Na svetu namreč 

ne obstajata dve popolnoma enaki nepremičnini. Zato nam podatek o povprečni ceni 

nepremičnine v praksi ne pomaga veliko (je le statistični podatek, ki nam kaže trende cen), saj 

je vsaka prodaja oz. nakup nepremičnine zgodba zase.  

5.4 Možni ukrepi za izboljšanje stanja na trgu stanovanjskih nepremičnin 

Država vsako leto pobere na račun nepremičninskih transakcij precej davkov. Vsaka 

nepremičninska transakcija je namreč obdavčena. Med davke, ki neposredno obdavčijo 

posamezno nepremičninsko transakcijo lahko štejemo 2 % davek na promet nepremičnin, 

DDV (8,5 % za stanovanjske nepremičnine ter 20 % za poslovne nepremičnine in stavbna 

zemljišča) ter NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). V kolikor bi državi v 

prihodnje uspelo uvesti še davek na promet nepremičnin, bi tega lahko uvrstili med 

neposredne davke. Med posredne davke, ki obdavčijo nepremičninske transakcije, bi lahko 

šteli davek na kapitalski dobiček (pozitivna razlika, ki se ustvari med nabavno in prodajno 

vrednostjo nepremičnine) in davek na dediščino. V nadaljevanju navajamo nekaj možnih 

ukrepov, s katerimi bi lahko država spodbudila promet (obseg transakcij) na trgu 

stanovanjskih nepremičnin. Vsi ti ukrepi (ali kombinacija le teh) bi po našem mnenju lahko 

pripomogli k oživitvi trga nepremičnin. Od tega bi lahko imela tudi država korist, in sicer v 
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obliki povečanega obsega pobranih davkov. Nekatere od naštetih ukrepov smo v preteklosti v 

Sloveniji že poznali, vendar so jih različne vlade, v različnih obdobjih in iz različnih razlogov, 

nato ukinile. 

Država (vlada) bi za spodbuditev trga nepremičnin lahko uvedla določene davčne olajšave:  

o znesek obresti bančnega kredita, ki je namenjen reševanju stanovanjskega problema (npr. 

nakup prvega stanovanja), se upošteva kot davčno olajšavo pri obračunu dohodnine (to 

olajšavo smo pred leti v Sloveniji že poznali); 

o znesek, ki ga podjetje skozi leto vloži v nabavo nepremičnine za potrebe opravljanja 

dejavnosti (npr. nakup nove proizvodne hale ali poslovnih prostorov), se podjetju 

upošteva kot davčno olajšavo pri obračunu davka od dobička; 

o znesek, ki ga posameznik ali podjetje vloži v obnovo nepremičnine z namenom doseganja 

višje energetske učinkovitosti nepremičnine, bi se lahko prav tako upoštevalo za davčno 

olajšavo (pri dohodnini za fizične osebe in pri odmeri davka od dobička pri pravnih 

osebah). Tu mislimo predvsem na obnove fasad, streh in oken ter vrat pri starih hišah, 

stanovanjskih blokih, športnih dvoranah, proizvodnih halah ipd. 

Drugi konkretni možni ukrepi države (vlade) bi lahko bili še:  

o subvencioniranje obrestne mere za mlade družine pri najemu bančnega kredita za 

reševanje stanovanjskega problema; 

o poroštvo države ali državni krediti za kupce, ki kupijo nepremičnino iz stečajnih mas 

propadlih investitorjev po znižanih cenah (za zavarovanje kredita ali poroštva pridobi 

država hipoteko na teh nepremičninah do dokončnega poplačila kredita); 

o avtomatska pridobitev bivalne vize za tujce, ki kupijo nepremičnino v Sloveniji (vrednost 

nepremičnine mora presegati določeno vrednost, npr. 200.000 EUR); 

o fleksibilnejši plačilni pogoji pri plačilu kupnine za nakup nepremičnine na dražbi (sedaj se 

pretežno uporablja 8-dnevni plačilni rok, kar je neživljenjsko, saj lahko kupi nepremičnino 

na dražbi, le kdor razpolaga z gotovino); 

o poenostavitev postopkov pri pridobitvi gradbenih dovoljenj za gradnjo družinskih eno- in 

dvostanovanjskih hiš. 

Obstajajo tudi drugi ukrepi, ki so bolj abstraktne narave, vendar so kljub temu po našem 

mnenju vredni premisleka. Na primer, da država prek SSRS (Stanovanjski sklad Republike 

Slovenije) po ugodnih cenah postopoma odkupi zaloge stanovanj, ki so v stečajnih postopkih 

(jih po potrebi dokonča) in jih kot najemniška stanovanja nameni za reševanje stanovanjskega 

vprašanja mladih družin in socialno ogroženih. Na ta način bi lahko imele tudi državne banke 

kontrolirano izgubo iz naslova slabih kreditov za nasedle nepremičninske projekte. Eden od 

možnih ukrepov bi lahko še bil, da bi država pogojevala dokapitalizacijo državnih bank s 

pogojem, da bi morale le-te del tako pridobljenega denarja (npr. 1/2) plasirati nazaj 

državljanom v obliki ugodnih stanovanjskih kreditov. 



64 

6 SKLEPI 

Nepremičnina je stvar, premoženje, imetje, ki je negibljiva. Nepremičnine so zemljišča, 

stavbe, mostovi, ceste itd. Poleg tega, da so nemobilne, imajo navadno tudi relativno visoko 

vrednost. So nujno potrebne za življenje posameznikov, so pa tudi predmet varčevanja, 

investiranja, trgovanja in špekuliranja, prinašajo dohodke in prav tako povzročajo stroške 

(Cirman idr. 2000, 7).  

Današnja kriza se je začela v ZDA s pokom nepremičninskega balona, ki je nastal kot 

posledica večletnih napačnih odločitev ameriške vlade in ameriške centralne banke. Prva je s 

svojo stanovanjsko politiko omogočila visok porast števila drugorazrednih hipotekarnih 

posojil. Druga je z večletnim nižanjem referenčne obrestne mere sprožila plaz poceni denarja, 

kar je imelo za posledico povečano potrošnjo. Ta se je odrazila predvsem na cenah 

nepremičnin, ki so začele rasti v nebo. Ko je FED opazil svojo napako, je pričel z višanjem 

referenčne obrestne mere, kar je povzročilo višanje obrokov kreditov. Veliko število ljudi, 

predvsem tistih s t. i. drugorazrednimi hipotekarnimi posojili, zaradi tega niso bili več 

sposobni odplačevati svojih kreditov. Banke so pričele z rubeži nepremičnin. Ker je bilo 

rubežev veliko, je prišlo do povečane ponudbe na trgu nepremičnin, kar je povzročilo hiter 

padec cen nepremičnin. To je sprožilo paniko še na finančnem trgu, ker je padec cen 

nepremičnin povzročil znižanje vrednosti določenih vrst zapletenih vrednostnih papirjev 

(CDO, MBS …), ki so bili zavarovani s hipotekami na zarubljenih nepremičninah. Količina in 

obseg teh vrednostnih papirjev v obtoku je bil tedaj ogromen. Ti vrednostni papirji so s 

padcem cen nepremičnin kaj kmalu postali brez vrednosti. Ker so bili raztreseni po vsem 

svetu je to povzročilo svetovno finančno krizo. Banke so po vsem svetu propadale druga za 

drugo. Da bi rešile nastalo situacijo, so se morale v reševanje bank vključiti države, katere so 

z velikimi finančnimi injekcijami v obliki svežega denarja in državnih poroštev preprečile 

propad svetovnega finančnega (bančnega) sistema.  

Posledice krize so se kazale predvsem skozi propad nešteto podjetij po vsem svetu in hitrega 

naraščanja brezposelnih. Vrstile so se množične stavke in socialni nemiri, dogajali so se 

državni prevrati in celo bankroti držav. Ko so vodilni svetovni ekonomisti analizirali vzroke 

za nastalo krizo, so glavnega krivca za nastalo situacijo našli v bonitetnih agencijah. Ugotovili 

so, da so te predvsem napačno ocenile tveganja vrednostnih papirjev, izdanih na podlagi 

hipotek. Za enega od večjih krivcev so označili tudi FED, ker je z napačno monetarno politiko 

v letih pred krizo povzročil preveliko likvidnost, kar je privedlo banke in druge finančne 

institucije v preveliko »radodarnost« pri posojanju denarja. Za krivce so bili označeni še 

ameriški kongres in ameriški finančni sistem, ker ni pravočasno reagiral z okrepljeno 

regulacijo, da bi (ko je bil še čas za to) preprečil rast hipotekarnega in finančnega balona. 

Svojo vlogo so odigrali tudi vodilni managerji velikih svetovnih bank in drugih finančnih 

ustanov, kateri so sledili izključno cilju maksimiranja dobička in vrednosti delnic podjetja ne 

glede na prevzeta tveganja.  
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V desetletju 1997–2007, ko je gospodarstvo imelo zagon, je trg nepremičnin pridobival vedno 

večje razsežnosti. Rastoče povpraševanje, omejena ponudba zemljišč, nizke obrestne mere in 

»radodarnost« bank so pritiskali na dvig cen nepremičnin v večini razvitih držav sveta. 

Slovenija ni bila izjema. Povpraševanje po nepremičninah je z nastopom krize močno upadlo. 

Zmanjšanje gospodarske rasti, naraščanje brezposelnosti, omejen dostop do posojil in slabe 

napovedi za bodoče so pahnili slovensko gospodarstvo v recesijo, ki ji ni videti konca.  

V Sloveniji je 82 % vseh stanovanjskih nepremičnin lastniških, kar nas uvršča v sam evropski 

vrh po lastništvu stanovanjskih nepremičnin na gospodinjstvo. Značilno za nepremičninski trg 

je, da veliko kupcev za nakup nepremičnine najame posojilo, kar za veliko večino teh 

predstavlja največjo naložbo v življenju. Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na cene 

nepremičnin, sta ponudba in povpraševanje. Med dejavnike ponudbe štejemo število 

zazidljivih zemljišč, število stanovanj in hiš, ki se prodajajo na trgu in obrestno mero. Med 

dejavnike povpraševanja uvrščamo dostopnost stanovanjskih (hipotekarnih) posojil, razmere 

na borzi, obrestno mero, dohodke gospodinjstev in trg starih stanovanj. 

Vpliv krize na trg nepremičnin se v Sloveniji kaže predvsem: 

o preko nižjih cen nepremičnin (padec cen nepremičnin za 20–40 % v primerjavi z letom 

2008); 

o preko padca cen nepremičnin (najbolj so padle tam, kjer so bile najvišje npr. Ljubljana, 

Obala, Kranjska Gora); 

o preko upada števila nepremičninskih transakcij (v letu 2013 je bilo zabeleženih več kot 

pol manj transakcij kot leta 2007); 

o preko daljšega obdobja prodaje posamezne nepremičnine; 

o preko težje dostopnosti do posojil (banke danes zahtevajo večjo lastno udeležbo in večjo 

zavarovanje kredita kot leta 2007 ob isti kreditni sposobnosti); 

o preko precejšnjega upada števila izdanih gradbenih dovoljenj; 

o preko velike zaloge neprodanih stanovanj; 

o preko večje osveščenosti kupcev, ki danes mnogokrat diktirajo pogoje prodaje. 

Primarni cilj te diplomske naloge je bil spoznati trenutno stanje na obalnem nepremičninskem 

trgu. Da bi to ugotovili, smo opravili anketo med večjimi obalnimi nepremičninskimi 

agencijami. Na podlagi prejetih odgovorov lahko oblikujemo naslednje sklepe. 

o Današnji obseg nepremičninskih transakcij na Obali je v primerjavi z letom 2008 upadel 

za 30–40 %. 

o Cene nepremičnin na Obali so danes v primerjavi z letom 2008 nižje za 20–40 % (odvisno 

od tipa nepremičnine). Največji padec cen na Obali so zabeležila komunalno 

neopremljena stavbna zemljišča (padec za okoli 40 %) ter stavbna zemljišča na splošno. 

Sledijo manjše stanovanjske enote, starejše od 20 let (garsonjere in enosobna stanovanja). 

Skupno obema segmentoma teh nepremičnin je, da so bile cene le-teh pred krizo močno 

»napihnjene«.  
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o Najmanjši padec cen na Obali je bilo v zadnjih letih zaznano pri novejših stanovanjih in 

vrstnih hišah (okoli 20 %). 

o Največ povpraševanja je danes po manjših stanovanjskih enotah (garsonjere in enosobna 

stanovanja) velikosti med 30 in 50 m2, s cenami do 100.000 EUR. 

o Kar se tiče makrolokacije, je danes največ povpraševanja po nepremičninah v centru 

mesta (50 %), sledi obrobje mesta (36 %) in nato podeželje (14 %). Razlog takšnega 

povpraševanja leži v željah kupcev, da imajo večino tega, kar vsakodnevno potrebujejo 

(trgovine, šolo, vrtec, igrišča, zdravstveni dom, plažo, tržnico …) na dosegu roke. 

o Kupec z Obale danes največ povprašuje po trisobnih stanovanjih, medtem ko kupec iz 

notranjosti Slovenije najraje kupuje eno- in dvosobna stanovanja z balkonom (po 

možnosti s pogledom na morje) v izolski občini. 

o Med krizo se je povečal delež tujih kupcev v primerjavi z letom 2008. Največ tujih 

kupcev prihaja iz Rusije, ki najraje kupujejo nadstandardne stanovanjske enote (hiše in 

stanovanja) s pogledom na morje v Piranski občini. 

o Najpomembnejši dejavniki, ki jih kupec upošteva pri nakupu nepremičnine, so njena 

lokacija in cena, sledi lasten parkirni prostor ter bližina centra. Zelo zaželeno je tudi, da 

ima nepremičnina balkon, teraso ali vrt, po možnosti s pogledom na morje. 

o Glavni krivec za nastalo situacijo na trgu nepremičnin v Sloveniji in na Obali so banke, 

saj so v letih pred krizo dajale kredite brez ustreznih zavarovanj, med krizo pa ustvarile 

kreditni krč. 

Iz razgovorov s direktorji nepremičninskih agencij, ki so sodelovali v raziskavi lahko 

sklepamo tudi, da bo okrevanje slovenskega nepremičninskega trga dolgotrajno in boleče. 

Dolgotrajno zato, ker se bodo cene nepremičnin in povpraševanje kupcev počasi in stežka 

vrnile na predkrizno raven. Boleče pa, ker je v času krize propadlo veliko število podjetij, ki 

so posledično ustvarile rekordno število brezposelnih oseb. Ljudje na splošno čutijo, da živijo 

slabše kot pred krizo. Tudi splošna klima v državi je pesimistična in ni videti, da se bo kaj 

kmalu popravila. Vse to pa skupaj s slabimi napovedmi za bodoče slabo vpliva na trg 

nepremičnin tako na Obali kot drugod po Sloveniji. 
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Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

Spoštovani! 

Moje ime je Daniel Radešič in sem študent Fakultete za management Koper. Za potrebe moje 

diplomske naloge z delovnim naslovom: »ANALIZA TRGA STANOVANJSKIH 

NEPREMIČNIN NA OBALI V ČASU SVETOVNE GOSPODARSKE KRIZE« vas prosim 

za malo vašega časa. 

Prosim vas, da izpolnite spodnjo anketo, ki je namenjena pridobitvi čim točnejših podatkov o 

obalnem nepremičninskem trgu. Podatki, pridobljeni na podlagi te ankete, so anonimne 

narave in bodo uporabljeni izključno kot pomoč pri izdelavi moje diplomske naloge.  

Hvala in lep pozdrav. 

 

Daniel Radešič  

GSM: 051/314-318 

e-mail: daniel.radesic@siol.net  
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ANKETNI VPRAŠALNIK  

1. Koliko je danes manj nepremičninskih transakcij v primerjavi z letoma 2007/2008 
(obkroži 1 odgovor)? 

o približno enako 

o padec za 10–20 % 

o padec za 30–40 % 

o približno pol manj 

o padec za 60–70 % 

o padec za več kot 80 % 

o povečanje za _______ % 
 

2. Za koliko so po vašem mnenju povprečno padle cene stanovanjskih nepremičnin po 
segmentih in občinah na Obali od pričetka krize (jeseni 2008) do danes (vpiši delež padca 
v %)? 

tip nepremičnine/občina Koper Izola Piran/Lucija 

garsonjera ali 1-sobno stanovanje    

dvo- ali trisobno stanovanje v bloku    

samostojna hiša    

vrstna hiša    

poslovni prostor    

stavbno zemljišče (komunalno neopremljeno)    

stavbno zemljišče (komunalno opremljeno)    

kmetijsko zemljišče    

 

3. Kaj lahko po vašem mnenju naredi država za izboljšanje stanja na trgu stanovanjskih 
nepremičnin (obkroži največ tri odgovore)? 

o davčne olajšave za rešitev stanovanjskega problema  

o subvencioniranje nakupa stanovanja s strani države za mlade družine 

o državni krediti za mlade družine s subvencionirano obrestno mero  

o več neprofitnih stanovanj za mlade družine 

o poenostavitev postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja 

o odkup stanovanjskih tržnih viškov  

o drugo (napiši) ______________________________________________ 
 

4. Kdo so po vašem mnenju glavni krivci za nastalo situacijo na trgu stanovanjskih 
nepremičnin in zakaj? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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5. Kakšne so, po vašem mnenju, možne rešitve za trenutno stanje na trgu stanovanjskih 
nepremičnin? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Kje vidite priložnosti v krizi?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Kako si predstavljate trg stanovanjskih nepremičnin čez pet let (cene, obseg prodaje, 
kakšna bo ponudba, po kakšnih nepremičninah bodo kupci povpraševali …)? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

8. Kateri segment stanovanjskih nepremičnin in za kakšno ceno se trenutno največ proda na 
Obali (napišite tip nepremičnine, skupno ceno in ceno na m²)? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Kateri so, po vašem mnenju, najpomembnejši razlogi za stagnacijo na trgu stanovanjskih 
nepremičnin (ocenite pomembnost dejavnika od 0–100 %)? 

o banke, ker ne kreditirajo ______  

o strah kupcev pred poglabljanjem krize ______  

o špekulacija kupcev (čakajo na padec cen v bodoče)  ______  

o še vedno previsoke cene nepremičnin ______  

o premajhna oz. preslaba ponudba kvalitetnih nepremičnin ______  

o ni denarja za nakupe nepremičnin ______  

o drugo (napiši) ____________________________________ ______  
 

10. Kako je razdeljeno povpraševanje kupcev glede na lokacijo stanovanjske nepremičnine 
(seštevek vseh odstotnih točk naj bo 100)? 

o center mesta ___________  

o obrobje mesta ___________  

o podeželje ___________  

o drugo (napišite kaj) ______________ ___________  
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11. Za kakšen namen stranka največkrat kupi stanovanjsko nepremičnino (obkroži 1 
odgovor)? 

o potreba po večji nepremičnini v istem kraju 

o novejša nepremičnina v istem kraju  

o naložba  

o selitev v drug kraj  

o počitniška nepremičnina (vikend)  

o ostalo (napiši) ____________________________________________  
 

12. Zaradi česa so stranke za stanovanjsko nepremičnino pripravljene plačati več (obkroži 
največ tri odgovore)? 

o nadstandardna kvaliteta gradnje/uporabljenih materialov 

o izredna lokacija (npr. prva linija ob morju) 

o sončna lega  

o energetsko varčna nepremičnina  

o zaradi arhitekturne zasnove  

o nepremičnina ima večjo teraso ali balkon 

o nepremičnina ima lep razgled  

o bližina centra mesta  

o bližina oskrbnih funkcij (trgovine, vrtec, šola …) 

o bližina plaže 

o urejeno oz. lastno parkirišče 

o mirno okolje 

o v nobenem primeru  

o izredna lokacija (npr. prva linija ob morju) 

o ostalo (napiši) __________________________________________  
 

13. Kaj po vašem mnenju lahko pričakujemo v naslednjih treh letih na trgu stanovanjskih 
nepremičnin (obkroži 1 odgovor pri vsakem dejavniku)? 

I. cena nepremičnin (na m²) II. ponudba 

o višja o višja kakovost 

o nižja o nižja kakovost 

o enaka današnji o približno enaka današnji 

  

III. povpraševanje kupcev IV. obseg prodaje 

o večje o večji 

o manjše o manjši 

o enako o približno enak današnjemu 
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14. Kakšno je razmerje med domačimi (slovenskimi) in tujimi kupci danes in pred krizo 
(seštevek odstotnih točk naj bo 100)? 

o 2014 domači ________  tujci  _________  

o leta 2008 domači ________  tujci  _________  
 

15.  Ocenite dejavnike, ki vplivajo na odločitev stranke o nakupu stanovanjske nepremičnine 
(od 1–10, 1 – pomeni najmanj pomembno, 10 – najpomembnejše): 

o cena _______ 

o starost nepremičnine  _______ 

o lastno parkirno mesto  _______ 

o lokacija _______ 

o velikost nepremičnine _______ 

o stanje (urejenost) nepremičnine _______ 

o lahek dostop z avtomobilom _______ 

o bližina delovnega mesta _______ 

o komunalna opremljenost _______ 

o mirno okolje _______ 

o drugo (napiši) _____________ _______ 
 

16. Kakšno je v povprečju odstopanje med oglaševano prodajno ceno in doseženo prodajno 
ceno posameznega tipa nepremičnin v zadnjem letu (v odstotkih)? 

o pri stanovanjih ________ % 

o pri hišah ________ % 

o pri stavbnih zemljiščih ________ % 

o pri poslovnih nepremičninah ________ % 

o kmetijskih zemljiščih ________ % 
 

17. V kateri občini raje kupi vaša stranka počitniško (vikend) nepremičnino (seštevek 
odstotnih točk naj bo 100)? 

slovenski kupec občina tuj kupec 
___________  Izola ___________  
___________  Koper ___________  
___________  Piran/Lucija ___________  

 

18. Po kakšnem segmentu nepremičnin je danes največ povpraševanja (napiši tip 
nepremičnine: npr. stara hiša na vasi, trisobno stanovanje …)? 

I. slovenski kupec 

o kupec z Obale _____________________________ 

o kupec iz notranjosti Slovenije_____________________________ 

II. tuj kupec _____________________________ 
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19. Kateri tujci največ kupujejo na Obali in katero občino imajo najraje (napiši tri različne 
narodnosti tujih kupcev po številu prodaje in obalno občino, v kateri najraje kupijo 
nepremičnino)? 

narodnost _________________ občina _________________ 

narodnost _________________ občina _________________ 

narodnost _________________ občina _________________ 

 

20. Kaj zahtevajo vaše stranke, ko želijo kupiti nepremičnino, ki je označena kot 
nadstandardna nepremičnina? Ocenite posamezen dejavnik (od 1–10, pri čemer 1 pomeni 
najmanj pomembno, 10 pa najpomembnejše): 

o dobra lokacija ___________ 

o bazen/savna ___________ 

o kvaliteta vgrajenih materialov ___________ 

o lasten parkirni prostor ___________ 

o pogled na morje ___________ 

o nizka energetska zasnova nepremičnine ___________ 

o visoka cena ___________ 

o velikost bivalnih prostorov ___________ 

o drugo (napiši) __________________ ___________ 
 

21. Koliko znaša po vaših izkušnjah povprečna dosežena prodajna cena nepremičnin (cena na 
m²), na povprečni lokaciji v Kopru, Izoli in Piranu/Luciji/Portorožu, in sicer na današnji 
dan in leta 2008 (pred krizo)? V kvadratek vpišite ceno na m² posebej za nove 
nepremičnine in posebej za nepremičnine, ki so stare več kot 20 let. 

Občina Koper Izola 
Piran, Lucija, 

Portorož 

Tip nepremičnine danes 2008 danes 2008 danes 2008 
Garsonjera (do cca. 40 m²) 

novogradnja       

stara več kot 20 let       

Enosobno stanovanje (do cca. 50 m²) 

novogradnja       

stara več kot 20 let       

Dvosobno stanovanje (do cca. 65 m²) 

novogradnja       

stara več kot 20 let       
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Občina Koper Izola 
Piran, Lucija, 

Portorož 

Tip nepremičnine danes 2008 danes 2008 danes 2008 
Trisobno stanovanje (do cca. 80 m²) 

novogradnja       

stara več kot 20 let       

Štiri- in večsobno stanovanje (nad 80 m²) 

novogradnja       

stara več kot 20 let       

Enostanovanjska hiša (stan. površine 100–200 m², parcela nad 500–700 m²) 

novogradnja       

stara več kot 20 let       

Dvo- ali večstanovanjska hiša (stan. površine nad 200 m², parcela nad 700 m²) 

novogradnja       

stara več kot 20 let       

Vrstna hiša  

novogradnja       

stara več kot 20 let       

Stavbno zemljišče (velikosti 600–800 m²), v krogu do 4 km od centra mesta 

neopremljeno        

komunalno opremljeno        

z gradbenim dovoljenjem       
Stavbno zemljišče (velikosti 600–800 m²), nad  4 km od centra mesta 

neopremljeno        

komunalno opremljeno        

z gradbenim dovoljenjem       

 

V kolikor želite še kaj dodati: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Zahvaljujem se vam za vaš čas in sodelovanje v anketi! 


