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IZVLEÈEK

Osnovni mehanizem, ki vpliva na oblikovanje cene doloèenega izdelka ali storitve, je 

razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Veèja ponudba in manjše povpraševanje 

silita ponudbo v nižanje cen. V nasprotnem primeru, ko je povpraševanje veèje od 

ponudbe, lahko ponudba viša cene in izbira tiste kupce, ki so pripravljeni za doloèen 

artikel ali storitev plaèati veè. Zakaj se potrošnik odloèi za nakup doloèenega 

izdelka, pa je pogojeno z razliènimi lastnostmi v okolju.

Med najpomembnejše dejavnike oblikovanja ponudbe in povpraševanja vsekakor 

spada država, ki s svojimi mehanizmi vpliva na obnašanje potrošnika. Poznamo 

fiskalni pristop, kjer država vpliva na gospodarstvo z zakonodajo, ter monetaristièni 

pristop, ki temelji na kolièini denarja, ki je v obtoku

KLJUÈNE BESEDE 

Stanovanjski trg, cene stanovanj, nepremièninski balon, neto sedanja vrednost, 

donosnost naložbe.
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ABSTRACT

The basic mechanism determining the pricing of a particular product or service is the 

discrepancy between supply and demand. Greater supply and lesser demand force the 

suppliers to lower their prices. On the contrary, with a demand greater than the 

supply, the suppliers can increase the prices and select buyers ready to pay more for 

a certain article or service. The reason why a customer buys a certain product, 

however, depends on different characteristics of the economic environment.

The state is by all means one of the most important factors in determining supply and 

demand. Its mechanisms affect the customer's behaviour. We distinguish the

following approaches: the fiscal approach where the state influences the economy 

with the legislation and the monetary approach based upon the quantity of money in 

circulation.

KEY WORDS

Housing market, housing prices, real estate bubble, net present value, return on 

investment
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1. UVOD

Nova zakonodaja, ki narekuje obdavèitve obresti hranilnih vlog, sili varèevalce k 

iskanju ugodnejših naložb. Obdavèitve banènih obresti, ki so komajda pokrivale 

inflacijo in s tem ohranjale vrednost denarja, niso veè sprejemljive. Vedno veè 

varèevalcev se odloèa za varèevanje v vzajemnih skladih, ki zagotavljajo zadovoljive 

dobièke. Vendar slaba lastnost vzajemnih skladov je, da varèevalec prevzame veèje 

tveganje. Gibanje delnic je namreè nepredvidljivo, saj lahko razni nepredvidljivi 

gospodarski dogodki moèno vplivajo na njihovo vrednost.

Ponudba vzajemnih skladov je vsako leto veèja, vendar pa so razlike med 

posameznimi skladi velike. Poznamo sklade, ki nalagajo zbrani kapital samo v 

delnice. Slednji lahko prinašajo najvišje dobièke, vendar je tudi tveganje zelo veliko. 

Skladi obveznic spadajo med zelo varne sklade, posebej èe kapital nalagajo v 

državne obveznice, za katere jamèi država. Vsekakor pa ti skladi prinašajo 

razmeroma majhne donose. Najpogosteje sreèamo mešane sklade, ki prinašajo  

srednje dobièke ter srednje tveganje.

Posebna vrsta vzajemnih skladov so nepremièninski vzajemni skladi. Teh v Sloveniji 

še ne poznamo. Njihova znaèilnost je, da nalagajo v nepremiènine, posebej v 

izgradnjo stanovanj ter turistiènih objektov. Prednost teh skladov je, da so zelo varni, 

saj tudi ko je gospodarstvo v stagnaciji, ali med raznimi borznimi zlomi, ti skladi 

poslujejo z dobièkom.

Ugotovitve pri zadnjem opisanem skladu nam razkrivajo, da je naložba v 

nepremiènine dokaj varna, saj nanjo razni gospodarski dejavniki vplivajo poèasneje 

in z manjšo silovitostjo. Naložba v stanovanje je ena od dolgotrajnih naložb, ki nam 

lahko pomeni tudi eno od finanènih varnosti v starosti.
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1.1. OPREDELITEV NALOGE

V družinski lasti imamo kmetijsko-gospodarski objekt, ki pa že dolgo let ni v 

uporabi. Objekt se nahaja v Kromberku, ob podjetju MIP, dobre tri kilometre izven 

središèa Nove Gorice. Streha objekta je dotrajana, zato je nujno potrebna obnove. 

Naložba v obnovo strehe je velika, objekt pa ni v uporabi. Z objektom so povezani 

tudi vsakoletni stroški vzdrževanja, objekt pa ne nudi nobene uporabne vrednosti ali 

dobièka. Zato je naš namen v objekt investirati veèja sredstva, del katerih bomo 

skušali pridobiti s posojilom. Zgradbo nameravamo preurediti v stanovanjsko hišo, ki 

jo bodo sestavljale dve trisobni stanovanji ter veèje enosobno mansardno stanovanje 

s teraso. Stanovanja nameravamo oddajati. Projekt bomo vrednotili in na podlagi 

dobljenih rezultatov ugotovili, ali je projekt ekonomsko sprejemljiv. Zaradi vse 

manjše gotovosti o sposobnosti države, zagotavljati državljanom pokojnino, bomo 

skušali ugotoviti, ali je naložba primerna za zagotovitev finanènih sredstev v 

pokojninski dobi.

1.2. METODOLOGIJA DELA

V diplomski nalogi bomo najprej predstavili obstojeèo ter prenovljeno zgradbo. 

Ocenili bomo stroške vseh del, ki jih bo potrebno izvesti. Na podlagi predvidene 

naložbe bomo izbrali ustrezne vire financiranja, ki so potrebni za izgradnjo 

stanovanj. Raziskali bomo trg stanovanj v Novi Gorici in njeni bližnji okolici ter na 

podlagi teh informacij doloèili ceno stanovanj. Prav tako bomo analizirali ceno 

najemnin primerljivih stanovanj. Preuèili bomo cene stanovanj v prihodnosti ter vsa 

tveganja povezana z njimi. Naredili bomo okvirni mrežni plan projekta, izdelali plan 

projekta ter izraèunali in izrisali kritiène poti projekta Naložbo bomo ocenili z 

ustreznimi metodami vrednotenja ter tako ugotovili, ali je naložba ekonomsko 

sprejemljiva.
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1.3. PREDSTAVITEV OBSTOJEÈEGA STANJA OBJEKTA

Zgradba je v preteklosti služila kot kmetijsko-gospodarski objekt. Dotika se zgradbe, 

ki je bila v preteklosti stanovanjsko poslopje, vendar ni v naši lasti. Spodnji prostori 

našega objekta so bili namenjeni živini, medtem ko se je v zgornjih shranjevalo seno. 

Objekt je star dobrih šestdeset let, zajema pa 84 m• tlorisne površine. Višina sten 

omogoèa prenovo v dvonadstropni objekt. V širino meri 7 metrov, v dolžino pa 12 

metrov. Stene so debeline 0,5 metra in so v odliènem stanju. Tla so lesena ter 

dotrajana, tudi streha je potrebna prenove. Poslopje obdaja 350 m• uporabnega 

zemljišèa. Poslopje ni komunalno opremljeno. Nahaja se v Kromberku, v bližini 

podjetja MIP, dobre tri kilometre izven centra Nove Gorice. V neposredni bližini se 

nahaja avtobusna postaja, nakupovalno središèe ter vrtec. V izgradnji je tudi športno 

igrišèe, ki je od objekta, ki ga nameravamo preurediti, oddaljeno dobrih dvajset 

metrov. V bližini objekta je gozd Panovec, ki je zelo primeren za rekreacijo. Cesta, 

ob kateri leži poslopje, je precej prometna, vendar je objekt obdan z gostim drevjem, 

kar omogoèa prijetno bivanje. Menimo, da leži objekt na zelo privlaèni lokaciji. 

Objekt je tudi zelo primeren za poslovne prostore, vendar smo se zaradi njihove 

manjše vrednosti in s tem povezane višine najemnine odloèili za izgradnjo 

stanovanjskega objekta.

1.4. PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA POSLOPJA

Predvidena je izgradnja treh stanovanj, dveh trisobnih ter enega enosobnega 

mansardnega stanovanja s teraso. Stanovanji v pritlièju in v prvem nadstropju sta 

enaki, razlikujeta se samo po namenskosti ene sobe, ki bo v pritlièju izkorišèena za 

kotlovnico, v prvem nadstropju pa za delo z raèunalnikom ali za uèenje. Pritlièno 

stanovanje ima predvideno teraso v velikosti 38,8 m2, ki obdaja stanovanje z zahodne 

ter južne strani. Stanovanje v prvem nadstropju je obdano z balkonom istih dimenzij, 

kot je terasa v pritliènem stanovanju. Enosobno mansardno stanovanje zajema 48 m• 

bivalnega prostora. Slednjega sestavljajo skupni prostor, ki zajema kuhinjo, jedilnico, 

dnevno sobo ter spalnico. Stanovanje ima tudi dostop na teraso. V dnevni sobi so 

predvidena dvojna veèja strešna okna, kar bo stanovanju dalo poseben estetski videz 
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in ceno. Dostop do stanovanj je predviden po zunanjem stopnišèu iz zahodne strani, 

omogoèen pa bo tudi direkten dostop na teraso oz. balkon. 

Dimenzije bivalnih površin za pritlièno stanovanje ter za stanovanje v prvem 

nadstropju:

- spalnica v izmeri 12 m•,

- otroška soba v izmeri 8 m•,

- kopalnica v izmeri 6 m•,

- soba za uèenje oz. kotlovnica v izmeri 4 m•,

- kuhinja, jedilnica, dnevna soba v izmeri 23,8 m•,

- balkon oz. terasa  v izmeri 38,8 m•.

Dimenzije mansardnega stanovanja:

- terasa v izmeri 32 m•,

- kuhinja, jedilnica, dnevna soba v izmeri 17 m•,

- kopalnica v izmeri 4 m•.

Na sliki 1 je prikazano pritlièno stanovanje. Obdaja ga terasa, z leve strani pa 

stopnišèe, ki služi za dostop do ostalih stanovanj. 

Slika 1: Prikaz pritliènega stanovanja
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Na sliki 2 je prikazano stanovanje v prvem nadstropju. Stanovanje se razlikuje od 

pritliènega po prostoru, ki je namenjen za delo z raèunalnikom, v pritliènem pa za 

kotlovnico. Stanovanje obdaja balkon, ki je enakih dimenzij kakor terasa v pritliènem 

stanovanju. 

Slika 2: Prikaz stanovanja v prvem nadstropju

Slika 3 prikazuje mansardno stanovanje s teraso. Dostop do stanovanja je preko 

terase. Stanovanje nudi lep razgled in je zelo prijetno za bivanje.

Slika 3: Prikaz mansardnega stanovanja
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2. POTEK DELA

Obnovo objekta smo s pomoèjo zbranih podatkov in usklajevanja razdelili v štiri 

faze, ki si sledijo zaporedno. Èlenitev in terminiranje smo izdelali s pomoèjo 

raèunalniškega programa MS project. Slika 4 nam prikazuje, kako si faze sledijo, ter 

trajanje posameznih faz. Iz slike 5 je razviden èas zaèetka in konca prenove objekta, 

ter kako si posamezna dela sledijo. Prav tako je razvidno, katera dela je mogoèe 

izvajati soèasno, prikazana pa je tudi kritièna pot projekta. Potek dela je prikazan v 

najboljših razmerah, kjer se izvajalci držijo doloèenih rokov dela.
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Slika 4: Èlenitev in terminiranje naložbe
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Slika 5: Terminski plan z izrisom kritiène poti naložbe
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3. ANALIZA STANOVANJSKEGA TRGA

Ceno doloèenega izdelka doloèa razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Manjša 

kot je ponudba ter veèje kot je povpraševanje, višja je cena izdelka. Manjše kot je 

povpraševanje ter veèja kot je ponudba, cenejši je izdelek. Na ceno doloèenega 

izdelka lahko vpliva tudi država,  ki z zakoni ter drugimi mehanizmi zagotavlja 

pravilno delovanje trga.

3.1. Denarna politika 

»Med najpomembnejše mehanizme spada denarna politika, kjer država vpliva na 

kolièino denarja v obtoku in posledièno na obrestno mero. To stori z naslednjimi 

naèini:

- spreminja koeficient obveznih rezerv poslovnih bank ter s tem zmanjša 

razpoložljivi denar, s katerim banka upravlja,

- eskontna politika, kje država spreminja obresti denarja, ki ga centralna banka 

posoja poslovnim bankam,

- s politiko odprtega trga, kjer s pomoèjo trgovanja državnih obveznic vpliva na 

kolièino denarja in obrestno mero.

Država lahko vpliva tudi na kvalitativni instrument, s katerim poslovnim bankam 

narekuje, na katerem podroèju lahko odobri kredite«1 (navedeno velja za gibanje cen 

stanovanj).

Zlatko Turkoviæ ugotavlja, da lahko denar v gospodarstvu primerjamo s krvjo v 

telesu, ki je mora biti ravno dovolj. Poveèanje denarja v gospodarstvu poveèa 

potrošnjo. Ljudje in podjetja lažje najamejo kredite za nabavo dobrin. Taka denarna 

politika poveèa razvoj gospodarstva in BDP, vendar se posledièno zviša tudi 

  

1Horvatin N., Uvod v gospodarstvo, COPIS, Ljubljana 2002, str. 307.
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inflacija. V nasprotnem primeru bolj restriktivna denarna politika povzroèi nižanje 

inflacije in na gospodarstvo deluje zaviralno.

Gospodarstva v vseh državah pa ne konstantno stojijo na doloèenem gospodarskem 

ciklu. Med seboj se izmenjuje ekspanzija, razvoj in recesija. Obrestna mera se 

prilagaja stanju gospodarstva v posamezni državi. Vendar smo v zadnjem èasu prièa 

nenehnemu globaliziranju sveta, tako da danes gospodarske krize v posamezni državi 

èutijo tudi v drugih državah..

Opisani cikli vplivajo tudi na cene stanovanj. Gibanje cen stanovanj ni tako izrazito 

kot dogajanje na borzi, vendar nanj vplivajo. Stanovanje velja za varno naložbo, zato 

se ob zaèetku kriz denar seli iz borze na varnejše naložbe, kot sta nepremièninski trg 

in zlato. Ko se gospodarstvo pobira z dna, padcu sledi nov vzpon. Takrat so 

gospodarske lastnosti ugodne za nakup stanovanja, ker je obrestna mera nizka in je 

denar poceni. Vendar nasproti temu faktorju deluje velika brezposelnost. Zato tu ni 

opaziti dviganja cen stanovanj, je pa primeren èas za njegov nakup. Nato sledi vzpon 

gospodarstva, kjer se zaredi ugodnih gospodarskih lastnosti cene stanovanj višajo. 

Država v tem obdobju zaène zviševati davke, da bi prišla do denarja, ki si ga je 

izposodila v gospodarski krizi z namenom, da bi z njim zagnala gospodarstvo. To pa 

nekoliko zavira rast stanovanj. Nato zaène s èasom inflacija kazati zobe in tako 

posledièno država zviša ceno denarja ter zmanjša povpraševanje po stanovanjih. 

Tukaj cene stanovanj ne zaènejo ravno padati, vendar se pozna manjša rast njihove 

vrednosti. Na vrhuncu krize stanovanja nekoliko pridobijo na ceni, vendar se hkrati 

veèa brezposelnost, obrestne mere postanejo višje, posledièno pa so stanovanja 

velikemu delu prebivalstva težko dostopna, zato je njihova cena nizka.

Navedeni primer je šolske narave. V resnici je zelo težko prepoznati posamezne 

gospodarske cikluse. V posameznem krajšem èasovnem obdobju se stvari ne 

odvijajo, kot je opisano v prejšnjem odstavku, ker na trg deluje tudi fiskalna politika. 

Poleg tega pa tudi udeleženci na trgu delujejo èustveno – na nakupe vpliva 

psihologija množice. Ta je najbolj vidna na borzi, ko pride do velikih nelogiènih 

padcev ter vzponov delniških teèajev. Vendar se na dolga obdobja trg obnaša tako, 
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kot je bilo navedeno v prejšnjem odstavku. Nepremièninski trg se na gospodarstvo 

odziva podobno kakor borza, vendar v milejši obliki ter daljšem èasovnem obdobju 

in je na doloèene faktorje bolj obèutljiv, na druge manj ali pa sploh ni. Zato 

nepremièninski trg velja za varno naložbo.2

3.2. Fiskalna politika

Fiskalna politika je sistem ukrepov, s katerimi država vpliva na svoje prihodke in 

izdatke, torej na proraèun. Fiskalna politika opravlja razliène funkcije pri 

uravnavanju narodnogospodarskih tokov. Najpomembnejši so:

- alokacijska funkcija,

- prerazdelitvena funkcija,

- stabilizacijska in razvojna funkcija.

Alokacijska funkcija skrbi za nedonosne proizvode in storitve v gospodarstvo, javne 

dobrine in monopolne sektorje. Slednji se pri nas v zadnjem èasu vse bolj 

privatizirajo, kot je to obièajno v anglosaških državah. V veèini držav, predvsem v 

starih èlanicah Evropske unije, pa ostajajo v rokah države.

Prerazdelitvene funkcije skrbijo za enakomernejšo prerazporeditev dohodka med 

državljane. Èe bi država pustila proste roke tržnemu mehanizmu, bi veliko 

državljanov, ki so nesposobni za delo, bolni ali drugaèe prizadeti, ostalo brez dela.

Stabilizacijske ali razvojne funkcije država uporablja za pospešitev gospodarskega 

razvoja ali za umiritev inflacije. Ko fiskalna politika poveèuje proraèunske izdatke in 

omejuje proraèunske prihodke, pravimo, da je prisotna ekspanzivna fiskalna politika. 

Nasprotno pa sodi omejevanje državnega trošenja in poveèanja državnih prihodkov v 

restriktivno fiskalno politiko.

  

2 Povzeto po Turkoviè Z., To je borza, Soleko, Ljubljana 2004.



12

Pri vodenju države se prepletata fiskalna in monetaristièna politika. Fiskalna politika 

deluje na gospodarstvo ekspanzivno ali restriktivno, odvisno od tega, kje se 

gospodarstvo nahaja. S temi ukrepi fiskalna politika prepreèuje svobodno delovanje 

trga, kar pa ne zagovarjajo monetaristi. Med obema naèinoma vodenja je tudi razlika 

v èasovnem delovanju ukrepov. Fiskalna politika zaradi dolgoroènosti pri delovanju 

parlamenta vpliva na gospodarstvo z doloèenim zamikom v primerjavi z 

monetaristiènimi ukrepi. Monetaristièni ukrepi, ki se v Sloveniji vse bolj 

uveljavljajo, pa zagovarjajo prosto delovanje in oblikovanje trga, pri èemer si država 

pridrži le doloèene pravice pri posredovanju na delovanje trga. Monetaristièna 

politika je bila predvsem državam v tranziciji vsiljena od zunaj, tako da so se tuja 

podjetja na ugoden naèin razširila v nerazvite države.3

Država na nepremièninske trge lahko vpliva na razliène naèine. Vsekakor spada med 

najbolj znane in strah zbujajoèe visoko obdavèevanje stanovanj. Država se zaradi 

nepriljubljenosti ukrepa izogiba, predvsem v predvolilnem obdobju. Dvigovanje cen 

stanovanj je posledica nepravilnega delovanja trga, torej premajhne ponudbe ali 

poveèanja povpraševanja. Vzroki za poveèano povpraševanje so lahko razlièni: 

ugodna denarna politika, psihologija potrošniškega trenda, poveèanje prebivalstva.

S sprejetjem Stanovanjskega zakona, Nacionalnega stanovanjskega programa in 

Zakona o nacionalni stanovanjski shemi želi stanovanjska politika v Sloveniji 

omogoèiti dostop do stanovanja osebam, ki si ga same ne morejo privošèiti.

3.2.1. Stanovanjski zakon

Z zakonom so doloèeni pogoji izgradnje in prodaje stanovanj ter pristojnosti države 

in obèine na stanovanjskem podroèju. Na osnovi sprejetega zakona si vsak sam 

  

3Horvatin N., pod 1 citirano delo, str. 333.
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rešuje stanovanjsko vprašanje, država pa mu pri tem pomaga z ugodnimi krediti ter 

možnostjo varèevanja v Stanovanjski varèevalni shemi.4

3.2.2. Nacionalni stanovanjski program

Nacionalni stanovanjski program je sprejel Državni zbor Republike Slovenije maja 

leta 2000. V njem so doloèena izhodišèa, pogoji in ukrepi stanovanjske politike za 

obdobje od leta 2000 do leta 2009. Cilj je, da se do leta 2009 postopoma doseže 

izgradnjo najmanj 10.000 novih stanovanj letno, od tega približno 45 odstotkov 

neprofitnih in socialno najemnih stanovanj, 50 odstotkov lastniških stanovanj ter 5 

odstotkov profitnih stanovanj.5

3.2.3. Nacionalna stanovanjska varèevalna shema

S pomoèjo nacionalnega stanovanjskega sklada državljani lahko varèujejo pet ali 

deset let, pri èemer jim država pomaga z ugodno obrestno mero ter meseèno premijo. 

V nacionalno varèevalno shemo se lahko vkljuèi vsak posameznik pod enakimi 

pogoji. Meseèni vložek znaša 13.000 SIT ali njegov veèkratnik. Po konèanem 

varèevanju posameznik lahko dvigne ves privarèevani denar in z njim prosto 

razpolaga. Lahko pa vzame ugodno posojilo, ki je odobreno z dvakrat daljšo dobo 

varèevanja in najmanj z dvokratnikom privarèevanega zneska, poveèanega z 

obrestmi in premijami. 6

3.3. Stanovanjski trg v Novi Gorici

»Znaèilnost novogoriškega nepremièninskega trga je veliko pomanjkanje vseh vrst 

stanovanj, tako socialnih kot tudi profitnih. Po analizi, ki jo je med varèevalci 

  

4 Pridobljeno 14. 3. 2006 s svetovnega spleta: http://www.slonep.net/.

5 Pod 4 citirano delo.

6 Pod 4 citirano delo.
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slovenske nacionalne varèevalne sheme opravil Stanovanjski sklad, naj bi na 

obmoèju goriške statistiène regije po sprostitvi varèevalne sheme novo stanovanje 

kupovalo 655 varèevalcev, v Mestni obèini Nova Gorica pa so izraèunali, da bi bilo 

treba za zadostitev potreb po nepremièninah na leto zgraditi ali prenoviti najmanj 

180 stanovanj. V zadnjih desetih letih se je na obmoèju Nove Gorice gradilo zelo 

malo, zato so cene stanovanj zelo visoke. Po mnenju nepremièninskih posrednikov 

na Goriškem ponudbe stanovanj skorajda ni bilo, vendar pa v zadnjem èasu kaže, da 

se bo ponudba nekoliko izboljšala. Najveè je povpraševanja po manjših stanovanjih, 

ki pa jih na trgu skoraj ni. Najdražje je središèe mesta, nekoliko cenejša pa so 

stanovanja v okoliških krajih.

Cena je odvisna predvsem od lokacije (oddaljenost od centra, bližina vrtca, šole, 

knjižnice, kulturnih ter upravnih objektov) ter od tega, kako je objekt zasnovan. Cene 

stanovanj v le 5 kilometrov oddaljenem Šempetru pri Gorici so že za desetino 

cenejša, v Ajdovšèini pa je cena stanovanj lahko tudi za 30 odstotkov nižja, vendar je 

zaradi dobre cestne povezave z Novo Gorico zanimanje za tamkajšnja stanovanja 

veliko, tako da je tudi tam zelo težko dobiti prosta stanovanja.

Stanovanja in hiše na ožjem obmoèju Nove gorice so med najdražjimi v Sloveniji, 

takoj za Ljubljano in Obalo. Cena kvadratnega metra stanovanja znaša med 1100 in 

1800 evri. Cena novih stanovanj varira med 1500 in 1800 evri za kvadratni meter, 

odvisna je predvsem od nadstropja, kjer se stanovanje nahaja, velikosti in lokacije. 

Najnižje cene imajo stara stanovanja in predvsem tista, ki so veèja, zgrajena med 

prvimi v obèini, potrebna obnove ter so v slabem stanju. Njihova cena znaša okoli 

1100 evrov za kvadratni meter. Manjša stanovanja, predvsem garsonjere, ki so 

vzdrževana in nekoliko novejše gradnje, pa dosežejo ceno novega stanovanja. Cene 

hiš v bližnji okolici se gibljejo med 1000 in 1700 evri za kvadratni meter. Cena je 
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predvsem odvisna od oddaljenosti od centra, starosti in kakovosti objekta ter 

okolice.«7

Kot smo že spoznali, imamo dva glavna regulatorja cen. Prvi je država, ki s svojimi 

zakoni in akti vpliva na vrednost nepremiènin, drugi pa je tako imenovani svobodni, 

tržni sistem, ki oblikuje ceno glede na dogajanje na trgu nepremiènin. Cene 

stanovanj so v Sloveniji od leta 1996 do leta 2001 zrasle za sedem odstotkov, od leta 

2001 do leta 2005 pa za enajst odstotkov letno. Vzrok za tako veliko rast cen je 

pomanjkanje zazidljivih zemljišè in s tem povezana visoka cena zazidljivih parcel, 

draga komunalna napeljava, dolgi administrativni postopki in apetit investitorjev po 

velikih zaslužkih. V Sloveniji imamo veliko število lastniških stanovanj, ki jih 

lastniki želijo prodati po višji ceni, pomanjkanje stanovanj pa jim to omogoèa. Na 

ceno zelo vpliva ugoden ter lahko dosegljiv kredit, nizka temeljna obrestna mera, 

nizka inflacija, skrajšanje postopkov odobritve kredita, podaljšanje dobe vraèanja 

stanovanjskega kredita ter postopno narašèanje neto plaèe na zaposlenega.

Kako se bo stanovanjski trg obnašal v prihodnje, je zelo težko napovedati. 

Predvidena gradnja petstotih stanovanj v Novi Gorici bo vsekakor negativno vplivala 

na njihovo ceno. Menimo pa, da se bo tudi povpraševanje po stanovanjih moèno 

poveèalo z razvojem šolstva na Goriškem, ustanovitvijo Mednarodne pravne 

fakultete ter predvidene izgradnje novega igralniškega kompleksa. Uvedba morebitne 

enotne dvajsetodstotne davène stopnje bo prisilila investitorje poiskati notranje 

rezerve v ceni, vendar pa menimo, da se bodo cene stanovanj kljub temu dvignile. 

Goriška regija ima zaradi geografske lege zelo velik potencial v razvoju turizma in 

gospodarstva, zato menimo, da se bo naseljevanje poveèevalo in s tem tudi 

povpraševanje po stanovanjih. Predvidevamo, da se bo rast cen stanovanj umirila, 

pocenila pa se bodo stara stanovanja, katerih cene so moèno previsoke. 

  

7 Veliko povpraševanje, ponudba skromna: Pridobljeno 14. 3. 2006 s svetovnega spleta: 

http://www.delo.si/.
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Kar se tièe ponudbe najemnih stanovanj v Novi Gorici, je ta skoraj nièna. Prava 

redkost je zaslediti kakšno ponudbo o oddaji stanovanja v dnevnih èasopisih. 

Poveèanje števila študentov pa bo poveèalo tudi povpraševanje. Ceno najemnine je 

zaradi ponudbe zelo težko doloèiti. Po naši oceni je za kvadratni meter potrebno 

odšteti okoli sedem evrov. Cena pa se z velikostjo stanovanja zmanjšuje. Najvišja 

cena najemnine je dosežena v èasu pred prièetkom novega šolskega/študijskega leta. 

Zaradi visokih cen stanovanj se investiranje v stanovanje, ki se ga namerava oddajati, 

ne splaèa. Za zagotovitev ekonomiènosti investicije bi morala namreè biti najemnina 

zelo visoka. 

3.4. Nevarnost nepremièninskega balona

Po obnovitvi poslopja bomo lastniki stanovanj, kar pomeni, da bo gibanje cen 

stanovanj vplivalo na naše premoženje, zato je za nas zelo pomembno, kakšne bodo 

cene stanovanj v prihodnosti. Zelo pomembno je poznavanje trenutnega ter 

prihodnjega dogajanja na nepremièninskem trgu, ker nam to omogoèa sprejemanje 

boljših poslovnih odloèitev.

Na nastanek nepremièninskega balona vpliva struktura kupcev. Pri pravilnem 

delovanju nepremièninskega trga oblikujejo ceno predvsem kupci, ki stanovanja 

kupujejo zaradi lastnih potreb. Ti oblikujejo dolgoroène in ravnotežne cene 

nepremiènin. Ko pa se cene stanovanj dvigajo, na primer zaradi njihovega 

pomanjkanja ali slabe stanovanjske politike, to opazijo premožnejši kupci, ki 

stanovanja kupujejo z namenom špekulacije in tako dodatno dvigujejo cene 

stanovanj. Visoke cene stanovanj jim ne predstavljajo ovire, zato se cene stanovanj 

povzpnejo nerazumljivo visoko v primerjavi z realnimi vrednostmi stanovanj. 

Vendar cene nepremiènin ne rastejo v nedogled. Prej ali slej napoèi èas, ko se 

dvigovanje cen stanovanj ustavi zaradi razliènih dejavnikov. Takrat zaèno špekulanti 

zaradi strahu pred izgubo množièno prodajati stanovanja. V zelo kratkem èasu se na 

trgu pojavi velika kolièina stanovanj, kar posledièno moèno zmanjša njihovo 

vrednost. Sledi obdobje padanja cen stanovanj, kar prizadene lastnike nepremiènin in 

podjetja. Èe pa je padanje cen moènejše, lahko to prizadene tudi banèni sistem. 
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Spodbudno okolje za nastanek nepremièninskega balona je tudi dolgotrajna nizka 

obrestna mera, ki omogoèi državljanom lažje najemanje posojila za nakup 

stanovanja. V primeru pa, ko se sposobnost odplaèevanja posojil zmanjša zaradi 

raznih ekonomskih vzrokov, se ravno tako pojavi drastièen upad cen nepremièni, ki 

lahko zaradi najetih posojil moèno zatrese finanèni sistem države. Dolga in muèna 

gospodarska depresija na Japonskem se je zaèela s pokom nepremièninskega balona. 

V zadnjem obdobju se širi tudi bojazen pred nepremièninskim balonom v Združenih 

državah Amerike. Tam so se namreè obrestne mere daljše obdobje zniževale. Slabša 

gospodarska rast in zviševanje obresti je pri borznih špekulantih vzbudilo strah ter 

tako preusmerilo kapital v nepremièninski trg. Cene nepremiènin so se posledièno 

moèno dvignile ter se oddaljile od dolgoroènega ravnotežja.

»V Sloveniji je kar tretjina najetih posojil prebivalstva namenjena nakupu stanovanj. 

Najetje stanovanjskih posojil se je zaèelo izrazito poveèevati z vstopom Slovenije v 

Evropsko unijo. Razlogi za poveèevanje posojil so bili živahna gospodarska rast,  

nizke obrestne mere, napoved višje obdavèitve nakupa novih stanovanj. Zlasti 

podružnice tujih bank so naredile vse, da bi bila njihova posojila èim bolj ugodna. 

Stanovanjska posojila so ponujali po izredno nizkih obrestnih merah, za katere so se 

po mnenju denarne oblasti že kršila pravila lojalne konkurence. V centralni Banki 

Slovenije prièakujejo, da bodo Slovenci obilneje najemali stanovanjska posojila do 

konca leta 2006. Èe bi se to še nadaljevalo, bi to po njihovem mnenju obèutno 

oddaljilo vrednosti nepremiènin od njihove temeljne vrednosti, skratka tveganje za 

napihovanje nepremièninskega balona bi se poveèalo.

Glede na ugodna posojila se cene stanovanj v Sloveniji višajo ter so tako postala zelo 

ugodna naložba. Cene stanovanj so se samo lani v Ljubljani poveèale za 11,3 do 13 

odstotkov, v primerjavi s tem pa je povpreèna vrednost najboljših delnic na borzi 

(SBI 20) padla za 5,6 odstotka. Analitiki Banke Slovenije so tako izraèunali, da je 

vlagatelj, ki je z lastnimi sredstvi v Ljubljani kupil 60 m• veliko stanovanje ter ga dal 

v najem, imel v letu 2005 skoraj 17-odstotni donos. Tako gibanje gre na roke 

predvsem tistim, ki s kapitalom za zaèetno investicijo že razpolagajo. Državljanom, 
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ki pa želijo lastno streho nad glavo kupiti prviè, je ta cilj že nekaj let težko 

dosegljiv.«8

Kot vidimo, imamo v Sloveniji zelo ugodne pogoje za nastanek nepremièninskega 

balona. Prebivalstvu je ugoden stanovanjski kredit dostopen, stanovanja pa pomenijo 

investitorjem donosno naložbo. Tako imamo dva poglavitna faktorja, ki potiskata 

cene stanovanj v nebo. Vendar država že pripravlja ukrepe, ki bodo zmanjšali 

povpraševanje po stanovanjih. Predvidene obdavèitve stanovanj bodo negativno 

delovale na stanovanje kot naložbo. Drugi pomemben ukrep je ukrep za poveèanje 

mobilnosti zaposlovanja, ki bo delodajalcu olajšal odpušèanje delavcev. Slednje bo 

negativno delovalo na jemanje dolgoroènih posojil. Kakšna bo stanovanjska 

prihodnost, je težko predvideti. Ljudem stanovanje pomeni varnost, zato menimo, da 

se èustveni odnos do stanovanja ne bo spremenil, kar pa bo dvigovalo vrednost 

nepremièninam. Glede stanovanja kot naložbe pa menimo, da se bodo investitorji 

zaradi slabe trenutne prihodnosti na borzi, predvsem zaradi vprašljivosti ameriškega 

gospodarstva, selili z borze na varnejša podroèja, kot so surovine ter stanovanjski trg. 

Menimo torej, da se bodo cene stanovanj v prihodnje še dvigale, vendar z manjšo 

donosnostjo. Dvigovanje cen je odvisno od ponudbe stanovanj v prihodnosti, od 

ukrepov države ter od višine obrestnih mer in stabilnosti gospodarstva.

Zadolževanje prebivalstva v bankah
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Graf 1: Zadolževanje prebivalstva v bankah9

  

8 Damijan Viršek (2006): Bogati še bogatejši. Delo FT, 17. 7. 2006, str. 3.
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4. OCENA UÈINKOVITOSTI PROJEKTA

V nadaljevanju bomo skušali ugotoviti obseg naložbe, stroške ter prihodke, povezane 

z oddajanjem stanovanj. Smiselnost naložbe ter nadaljnje izkorišèanje bomo 

vrednotili z metodami vrednotenja projektov. Predvidena denarna sredstva, potrebna 

za obnovo in vzdrževanje, so okvirna, ker v praksi prihaja do doloèenih odstopanj  

med predvidenimi in dejanskimi stroški. Ravno pri obnovi starejših objektov obstaja 

veèja verjetnost nepredvidenih stroškov.

4.1. Ocena naložbe v projekt

»Za opravljanje doloèene gospodarske dejavnosti potrebujemo doloèeno premoženje; 

to so lahko sredstva in pravice, s katerimi razpolagamo. Premoženje se lahko nahaja 

v razliènih pojavnih oblikah.

Poznamo:

- denarno obliko,

- opredmeteno (stvarno, materialno) obliko,

- obraèunsko obliko (terjatve),

- obliko pravic.«10

V našem primeru bodo osnovna sredstva v opredmeteni obliki in v obliki pravic.

4.1.1. Naložba v gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je dokument, ki dovoljuje izgradnjo doloèenega objekta. Ker 

smo se odloèili, da bomo objekt obnavljali in ne ponovno gradili, potrebujemo 

gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta. 

    

9 Vrišek D., pod 8 citirano delo, str. 3.

10 Hoèevar M., Iglièar S., Zaman M. (2002): Osnove raèunovodstva, Ljubljana: COPIS.
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Za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebujemo naslednjo dokumentacijo:

- zemljiškoknjižni izpisek, ki dokazuje, da smo lastniki obstojeèe zgradbe in 

pripadajoèega zemljišèa,

- lokacijsko informacijo,

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,

- plaèan komunalni prispevek.

Obseg naložbe v gradbeno dovoljenje znaša 5.833 € (1.400.000 SIT).

Tabela 1: Naložba v pridobitev gradbenega dovoljenja

4.1.2. Naložba v obnovo objekta

V tabeli 2 je zajeta okvirna naložba v obnovo objekta. Zajeti so stroški za vsa tri 

stanovanja. Vkljuèeni so stroški materiala ter dela. Izbrani materiali so srednjega 

cenovnega in kakovostnega razreda.

Tabela 2: Naložba v obnovo objekta
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4.1.3. Naložba v prikljuèitev objekta na omrežja komunalne 

infrastrukture

S plaèilom komunalnega prispevka se povrne lokalni skupnosti (obèini) del stroškov 

opremljanja zemljišèa s komunalno infrastrukturo. Plaèilo komunalnega prispevka 

omogoèi prikljuèitev na omrežja komunalne infrastrukture in ne vsebuje stroškov 

prikljuèitve (napeljave) objekta na omrežje.

Stroški za plaèilo komunalnega prispevka in stroški prikljuèitve objekta na omrežje 

komunalne infrastrukture znašajo 7.500 €, (1.800.000 SIT).

Tabela 3: Naložba v komunalno ureditev objekta

4.1.4. Naložba v opremo trisobnih stanovanj

Naložbe, ki so prikazane v tabeli 4, zajemajo naložbe v opremljanje dveh trisobnih 

stanovanj. Oprema je srednjega cenovnega razreda in je sestavljena iz nujno potrebne 

opreme.

Kuhinjo sestavlja kuhinjsko pohištvo, kuhinjska plošèa s peèico, pomivalno korito, 

hladilnik, napa, pult in jedilna miza s štirimi stoli. Opremo v dnevni sobi sestavlja 

sedežna garnitura, tridelno pohištvo ter majhna klubska miza. Otroška soba bo 

opremljena z ležišèem za eno osebo, pisalno mizo, knjižno omaro in omaro za 

obleke. Zakonska spalnica bo opremljena z zakonskim ležišèem, veèjo omaro za 

obleke, dvema noènima omaricama ter ogledalom. Na hodniku je predvidena omara 

za èevlje, ogledalo in obešalnik. V kopalnici bo namešèeno ogledalo, manjša 

omarica, polica in stojalo za brisaèe. 
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Tabela 4: Naložba v opremo trisobnih stanovanj

4.1.5.Naložba v opremo enosobnega stanovanja

Pohištvo v enosobnem mansardnem stanovanju v kuhinji, kopalnici, jedilnici in 

dnevni sobi bo enako kot v trisobnih stanovanjih, razlikuje se samo po sedežni 

garnituri, ki jo je mogoèe predelati v ležišèe za dve osebi. Oprema spalnic tukaj ni 

zajeta.

Tabela 5: Naložba v opremo enosobnega stanovanja

4.1.6.Celotna naložba v obnovo objekta

V tabeli 6 je predstavljena celotna naložba, ki je potrebna za prenovo objekta. 

Zajema naložbo v vso potrebno dokumentacijo, gradbena dela ter opremo 

posameznih stanovanj. Izbrana oprema je srednjega cenovnega razreda.
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Tabela 6: Celotna naložba v obnovo objekta

4.2. Stroški

Stroški so zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešnost naložbe. Od njih je 

odvisno, v kolikšnem èasu se bo naložba povrnila ter kdaj bomo zaèeli poslovati z 

dobièkom. Naložba je uspešnejša, kolikor veèji dobièek imamo na vložena sredstva, 

torej se teži k èim veèjim prihodkom ter èim manjšim odhodkom, kar nam da boljši 

poslovni izid. 

4.2.1. Stroški za vzdrževanje stanovanj

To so sredstva, ki jih je potrebno investirati v objekt, da z njimi zagotovimo 

uporabnost objekta ter ohranjamo njegovo vrednost. Menimo, da v zaèetni dobi do 

veèjih okvar na pravkar obnovljenem objektu ne bo prišlo, zato bomo ta sredstva 

namenili kot kapitalsko rezervo v primeru, ko stanovanja ne bodo bila v celoti 

izkorišèena in bi nastala potreba po kapitalu za poravnavo posojila. Ko bo posojilo 

odplaèano, pa bomo ta sredstva namenili kot dolgoroène rezervacije za veèja 

vzdrževalna dela. Glede obsega stroškov vzdrževanja smo presodili, da bodo znašali 

833 €, (200.000 SIT) letno za vsa stanovanja skupaj. Znesek bo odbitna postavka 

naših prihodkov, tako da to ne bo podražilo najemnine, ampak zmanjšalo naš èisti 

dobièek.
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Tabela 7: Stroški za vzdrževanje stanovanj

4.2.2. Stroški storitev

To so stroški, ki nastanejo ob upravljanju najemnih stanovanj. Zajemajo stroške, ki 

se pojavijo ob iskanju najemnikov, stroške notarske overitve podpisa ob sklenitvi 

najemne pogodbe, stroške kontrole objekta ter najemnikov. Zajemajo tudi manjša 

vzdrževalna dela, kot je na primer košnja trave. Stroški storitev bodo znašali 625 €, 

(150.000 SIT) letno. Tudi stroški vzdrževanja bodo odbitna postavka našim 

prihodkom, tako da najemnine ne bodo dražili.

Tabela 8: Stroški storitev

4.2.3. Stroški povezani z davènimi obveznostmi

Davek je obveznost do države, ki nastane ob pridobitvi ali prodaji doloèenih 

sredstev. V našem primeru sta pomembni dve vrsti davkov, ki bosta vplivali na 

uspešnost našega projekta, to je davek na nepremiènine ter davek na dodano vrednost 

(DDV). Davek na nepremiènine je še v pripravi, predvidoma pa ne bo visok, zato ga 

bomo v naši analizi izpustili. Ker se pripravlja sprememba davène zakonodaje in 

obstaja možnost uvedbe enotne davène stopnje, smo se odloèili, da bomo kot odbitno 

postavko našim prihodkom v zvezi z davki upoštevali 20% davèno stopnjo. Za 

osnovo za izraèun davka bomo upoštevali celoten prihodek od najemnin, torej naš 

kosmati dobièek, ki ne upošteva stroškov kot odbitno postavko, povezanih z 

vzdrževanjem stanovanj, anuitet za poravnavo posojila ter obresti, povezane s 

posojilom, ki zmanjšajo naš realni prihodek.
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Tabela 9: Davèna obveznost

4.3. Prihodki

»Prihodki pomenijo poveèanje vseh denarnih sredstev s pomoèjo poslovnega uèinka. 

Prihodki preko poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. Prihodke delimo na 

poslovne ter finanène. Poslovni prihodki so povezani s prodajo ali s poslovnimi 

uèinki, finanèni prihodki pa zajemajo finanène naložbe in terjatve.«11

4.3.1. Prihodki od najemnine

Skupni predvidevani letni prihodki od najemnin bodo znašali 12.000 €, (2.880.000 

SIT). Od tega bo meseèna najemnina za trisobno stanovanje znašala 375 € (90.000 

SIT), meseèna najemnina enosobnega stanovanja pa bo 250 € (60.000 SIT). V ceni 

niso zajeti stroški ogrevanja, elektriène energije, vode, komunalnih storitev ter 

stroški RTV-ja, ki jih bo moral najemnik plaèati sam. 

4.3.2. Prodajna vrednost objekta

To je poveèanje vrednosti sredstev zaradi doloèenega poslovnega uèinka. Po konèani 

rekonstrukciji objekta se bo njegova vrednost poveèala. Trenutno vrednost objekta 

smo ocenili na 70.939 € (17 mio SIT), obseg naložbe v obnovo znaša 143.371 € 

(34,357 mio SIT), prodajna vrednost prenovljenega objekta pa po naši oceni znaša 

258.721 € (62 mio SIT). Razlika med prodajno ceno in vloženimi sredstvi znaša 

44.411 € (10.643.000 SIT). To je tudi dobièek, ki bi ga dobili, èe bi po konèanih 

delih objekt prodali.

  

11 Hoèevar M., pod 9 citirano delo str. 105.
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4.4. Amortizacija posojila

Celotna naložba, ki bo potrebna za obnovo ter za notranjo opremo objekta, znaša 

160.783 € (38,530 mio SIT). Od tega bomo investirali lastna sredstva v znesku 

85.783 € (20, 557 mio SIT), preostanek sredstev v znesku 75.000 € (17,973 mio SIT) 

pa bomo financirali s posojilom, ki ga bomo zavarovali s hipoteko na objekt v 

obravnavi. Posojilo nam bo omogoèeno s 6-odstotno obrestno mero, ki zajema tudi 

stroške odobritve posojila. Izbrali smo anuitetni naèin odplaèevanja posojila, ker je 

anuiteta nespremenjena, znotraj nje pa se zmanjšuje delež obresti in poveèuje delež 

razdolžitve. Meseèno bomo za odplaèevanje posojila namenili 643,5 € (154.208 

SIT), kar letno znaša 7.722 € (1.850.500 SIT). Zaradi višje cene izposojenega denarja 

bomo najprej investirali lastna sredstva, nato pa bomo najeli posojilo. 

Višino anuitete smo izraèunali na naslednji naèin:
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a = anuiteta

D = obseg posojila

r = obrestna mera

n = število let odplaèevanja
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Tabela 10: Amortizacija posojila

Kakor je razvidno iz tabele 10, bo posojilo odplaèano v celoti po petnajstih letih 

oddajanja stanovanj. Tveganje pri najemu posojil predstavlja obrestna mera oziroma 

inflacija, katere poveèanje lahko moèno podraži posojilo. Gibanje obrestnih mer v 

prihodnosti je nemogoèe predvideti, vendar v zaupanju na stabilnost evropskega 

gospodarstva predvidevamo, da do veèjih sprememb na tem podroèju ne bo prišlo. 

Naslednje tveganje pri najemu posojila je nesposobnost odplaèevanja anuitet zaradi 

nepopolne izkorišèenosti stanovanj. Za zmanjšanje tveganja omenjenega problema 

bomo denar namenjen za vzdrževanje objekta v zaèetni fazi obratovanja namenili kot 

kapitalsko rezervo v primeru, ko nam ne bo uspelo oddati vseh stanovanj. 

Predvidevamo, da v prvih desetih letih ne bo potreb po dražjih posegih v pravkar 

obnovljen objekt, prav tako pa bo dana doloèena garancija izvajalcev.

4.5. Kalkulacija denarnega toka projekta

Denarni tok projekta smo zajeli v prihodnjih šestindvajsetih letih oddajanja 

stanovanj. To dobo smo izbrali, ker predvidevamo, da bo objekt po šestindvajsetih 

letih potreben raznih popravil. Analiza je dolgoroèna in okvirna, zato bi bilo 

nadaljnje predvidevanje denarnih tokov nesmiselno. 
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4.5.1. Skupni denarni tok projekta

Skupni denarni tok projekta zajema vse prihodke, odhodke in tudi lastna sredstva, 

vložena v projekt. Vsota prihodkov in odhodkov mora biti vedno pozitivna, kar nam 

zagotavlja likvidnost projekta. Skupni denarni tok skozi življenjsko dobo projekta 

nam kaže njegovo likvidnost. Amortizacija posojila kot vrsta odhodka zajema vsoto 

letne anuitete ter obresti, ki smo jih dolžni banki.

Iz spodnjega grafa je razvidno, da je vsota prihodkov in odhodkov vedno pozitivna 

oziroma v èasu gradnje enaka niè, kar zagotavlja likvidnost projekta. Donosnost je 

zelo nizka predvsem zaradi velikih odhodkov, povezanih s posojilom ter davkom.

Likvidnost projekta
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Graf 2: Likvidnost projekta
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Tabela 11: Skupni denarni tok projekta v €

4.5.2. Realni denarni tok

Realni denarni tok projekta zajema vse prihodke in odhodke s stališèa investitorja v 

življenjski dobi projekta. Od skupnega denarnega toka projekta se razlikuje po tem, 

da ne vsebuje lastnih sredstev. Stroški obresti, kot vrsta odhodkov, zajemajo samo 

obresti, ki smo jih dolžni banki za izposojena sredstva.

Realni denarni tok nam služi za izraèun kazalcev ekonomiènosti in rentabilnosti. Iz 

spodnjega grafa je razvidno, da kumulativni realni tok pride iz negativnega v 

pozitivni v petindvajsetih letih oddajanja stanovanj. Doba vraèanja je zelo dolga in s 

tem zelo neugodna za naložbo.
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Doba vraèanja projekta
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Tabela 12: Realni denarni tok projekta v  €
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4.6. Neto sedanja vrednost projekta

Pri uporabi metode neto sedanje vrednosti moramo diskontirati prièakovane donose 

po letih in stroške naložbe. Diskontno sedanjo vrednost donosov odštejemo od 

sedanje vrednosti naložbenih stroškov in dobimo neto sedanjo vrednost. Sedanja 

vrednost je lahko pozitivna, negativna ali enaka niè. Projekt je sprejemljiv, èe je 

sedanja vrednost veèja od niè. Èe pa izbiramo med veè projekti, izberemo tistega, ki 

ima višjo sedanjo vrednost. Diskontni faktor smo izbrali 4,9%, kar je enako 

povpreèni ponderirani ceni virov med 6% obrestno mero za 75.000 € (17,973 mio 

SIT) izposojenih sredstev pri banki ter 4% obrestno mero za 85.783 € (20,557 mio 

SIT) lastnih sredstev. Štiriodstotno obrestno mero lastnih sredstev smo izbrali na 

podlagi predvidenega dobièka, ki bi ga bili deležni, èe bi lastna sredstva naložili v 

mešani vzajemni sklad. 
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Tabela 13: Neto sedanja vrednost projekta

Izraèun povpreène ponderirane vrednosti:
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Pri tem so:

P = povpreèna ponderirana vrednost
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1r , 2r = obrestna mera za izposojena ter lastna sredstva

1G , 2G =  izposojena ter lastna sredstva

Izraèun diskontnega faktorja:

DF = 1 / (1 + Ds / 100)n

Ds = diskontna stopnja 

Sedanjo vrednost projekta izraèunamo po sledeèi formuli. Uporabljeni podatki so iz 

tabele 13.

∑
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−

=
n

i
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SoSdSV
1
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Pri tem so:

SV = sedanja vrednost projekta

Sd = skupni prihodki projekta

So= skupni odhodki projekta 

r =  diskontna stopnja, doloèena vnaprej

n = število obdobij v življenjski dobi projekta

SV = Sd - So

SV =  174.295 € - 251.537 €

SV = -77.242 €
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Podatke o prihodkih in odhodkih smo uporabili iz realnega denarnega toka. Iz 

izraèuna je razvidno, da je neto sedanja vrednost manjša od niè, kar pomeni, da 

projekt ni sprejemljiv.

4.7. Alternativa projekta

Objekt je nujno potreben obnove, kar pomeni, da bomo morali vanj nujno vložiti 

denar. Objekt bomo skušali rekonstruirati, kot smo prehodno opisali, s to razliko, da 

ga ne bomo opremili, ampak bomo po konèanih opravilih stanovanjsko hišo prodali. 

Tako se bomo izognili velikim stroškom cene dolgoroènega najetega posojila, 

tveganjem, ki jih prinašata prihodnja stanovanjska politika ter prihodnje neznano 

gospodarsko gibanje. Pridobljena sredstva pa bomo tako lahko nemudoma ponovno 

naložili.

Obseg naložbe je manjši za ceno opreme, kar nam omogoèi najetje manjšega 

posojila. V celoti torej naložba znaša 143.371 € (34.375.000 SIT). Od tega znaša 

najeto posojilo 57.588 € (13.800.388 SIT), lastna sredstva pa 85.783 € (20.557.000 

SIT). Predviden èas izgradnje je, kakor v prejšnjem projektu, eno leto. Predviden èas 

trajanja projekta je leto in pol, kjer leto zajema obnovo objekta, šest mesecev pa je 

èas, potreben za prodajo stanovanj. 

Obrestno obrestni izraèun za izraèun cene posojila po letu in pol:

EURGp

Gp

rGpoGp

847.62

)
100

61(588.57

)
100

1(

5,1

5,1

=

+=

+=

Pri tem so:

Gp = znesek glavnice in obresti ob dospetju

Gpo = izposojena sredstva
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r = obrestna mera v %

Iz izraèuna je razvidno, da bomo po letu in pol morali banki vrniti posojilo, ki zajema 

celoten izposojen znesek ter obresti pri šestodstotni obrestni meri.

Naložbo bomo ocenili s statiènimi ter dinamiènimi metodami vrednotenja. Izraèunali 

bomo dobièek na enoto naložb ter aktualiziran dobièek na enoto naložb. Trenutna 

vrednost objekta znaša 70.939 € (17.000.000 SIT). Predviden obseg naložbe, kjer je 

upoštevana cena posojila ob dospetju, je 148.630 € (35.617.693 SIT). Vrednost 

objekta po konèani prenovi pa bo predvidoma 258.721 € (62.000.000 SIT).

Dobièek izraèunamo po naslednji formuli:

D = Voo - Vno - N

D = 258.721 - 70.939 - 148.630

D = 39.152 €

Pri tem so:

D = dobièek

Voo = vrednost obnovljenega objekta

Vno = vrednost neobnovljenega objekta

N = vrednost naložbe



36

Dobièek na enoto naložbe:
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Pri tem so:

d = dobièek na enoto naložb

D = dobièek

N = naložba

Aktualiziran dobièek na enoto naložb:
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Pri tem so:

ad = aktualizirana vrednost dobièka na enoto naložb projekta

D = dobièek
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N = naložba

r = diskontna stopnja 4,9%

n = èas trajanja projekta

Menimo, da je cena stanovanj ugodna in da veèjih težav glede prodaje stanovanj ne 

bo. 
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5. POVZETEK

Diplomska naloga zajema projekt obnove kmetijsko-gospodarskega poslopja v 

stanovanjsko hišo. V nalogi smo predstavili trenutno stanje objekta ter predvideno 

stanovanjsko hišo. Opisali smo potek dela obnove poslopja. Nato smo analizirali 

znaèilnost ter faktorje, ki vplivajo na stanovanjski trg, ter skušali ugotoviti, kakšna 

bo stanovanjska politika v bodoèe. Analizirali smo ponudbo ter povpraševanje po 

lastniških ter najemnih stanovanjih ter prihodnjo ponudbo stanovanj v Novi Gorici. 

Diplomsko delo smo nadaljevali s kalkulacijo vseh stroškov, ki so povezani z obnovo 

ter s kasnejšim vzdrževanjem, ter oblikovali ceno najemnin in s tem prihodkov. 

Predstavili smo naèin financiranja in amortizacijo posojila ter lastnih vloženih 

sredstev. Sledili so izraèuni denarnih tokov ter uèinkovitosti projekta.
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6. SKLEPI, UGOTOVITVE IN REZULTATI

Namen naše diplomske naloge je bil ugotoviti ustrezno rešitev za kmetijsko-

gospodarsko poslopje, ki ga imamo v družinski lasti. Na Goriškem zaradi slabe 

stanovanjske politike moèno primanjkuje lastniških ter najemnih stanovanj. 

Stanovanja v Novi Gorici so na tretjem mestu na lestvici najdražjih stanovanj v 

Sloveniji in v primerjavi s sosednjo Gorico so kljub temu, da imajo v Italiji višji 

življenjski standard, dražja. Trenutno se ponudba stanovanj le nekoliko izboljšuje. V 

prihodnosti je predvidena izgradnja veèjega števila stanovanj, vendar se prièakuje 

tudi veèje povpraševanje po stanovanjih zaradi predvidenega razvoja šolstva in 

igralništva na Goriškem. 

Na podlagi opravljena analize na podroèju stanovanjskega trga v Novi Gorici smo 

prišli do ugotovitve, da se bo tendenca po povpraševanju po stanovanjih nadaljevala 

in da bo poslovanje na podroèju stanovanjskega trga v prihodnosti uspešno. 

Odloèili smo se, da bomo kmetijsko-gospodarsko poslopje preuredili v stanovanja, ki 

bi jih kasneje oddajali, in si tako zagotovili stalne prihodke. Objekt bi prenovili v tri 

stanovanja, dve trisobni ter eno enosobno mansardno stanovanje s teraso. Obnovo 

objekta bi delno financirali iz lastnih sredstev, delno pa s posojilom. Diplomsko delo 

smo nadaljevali z ugotovitvijo vseh stroškov, ki so povezani z obnovo ter s 

kasnejšim oddajanjem stanovanj, ter doloèili ceno najemnine. Izdelali smo denarne 

tokove, ki smo jih predvideli do leta 2034, ugotovili smo èas amortizacije posojila ter 

dobo vraèanja projekta. Nadaljevali smo z izraèunom sedanje vrednosti projekta, ki 

je bila negativna, kar pomeni, da projekt ni sprejemljiv. Vzrok neuspešnosti je visoka 

cena naloženih sredstev, ki se pojavi ravno v zaèetni dobi projekta. Visok je tudi 

delež, namenjen plaèilu davka. Pri doloèitvi sredstev, ki so potrebna za plaèilo 

davka, smo zaradi trenutne obravnave novega zakona o davku na dodano vrednost 

izraèun poenostavili in upoštevali le dvajsetodstotni DDV.
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Odloèili smo se, da bomo objekt takoj po rekonstrukciji prodali in se tako izognili 

velikim stroškom posojila ter tveganjem, ki jih prinaša nepredvidljivost gibanja 

gospodarstva. 

Predvidena naložba je bila nekoliko manjša, ker stanovanj nismo opremili. Odloèili 

smo se, da bomo izraèunali dobièek na enoto naložb, ki je statièna metoda 

vrednotenja projekta, ter aktualiziran dobièek na enoto naložb, ki upošteva èasovno 

vrednost denarja. Tako smo izraèunali, da je dobièek, ki nastane ob prodaji 

stanovanj, 39.152 €, aktualiziran dobièek na enoto naložb 0,014, dobièek na enoto 

naložbe pa 0,26 E. Le-ta nam pove, koliko dobièka na enoto naložbe nam projekt 

zagotavlja. Menimo, da je naložba v projekt upravièena. Tveganja povezana s tem 

projektom so majhna, zato menimo, da je projekt sprejemljiv.
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