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Ustavno sodišče RS 
Beethovnova ulica 10 
 
1000 Ljubljana 
 
 
            Ljubljana, 04. 04. 2019 
 
 
 
 
Predmet: ocena tržne vrednosti  
 
 
 
Na osnovi vašega naročila smo končali preiskave, analize in oceno tržne vrednosti 
nepremičnine – stanovanje ID 1737-180-411 s pripadajočo kletno shrambo v 
večstanovanjskem objektu na naslovu Resljeva cesta 40, Ljubljana, za namen prodaje, 
takšnega kot je bila, skladno s predpostavkami in posebnimi predpostavkami, na dan 01. 
04. 2019.  
 
Ocena je izvršena v skladu s Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti (UL RS, št. 106/2010, 
s spremembo), Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV 2017), 
Slovenskim poslovnofinančnim standardom št. 2 (ocenjevanje vrednosti pravic na 
nepremičninah, UL RS, št. 48/2018) in Stvarnopravnim zakonikom (UL RS, št. 87/2002, 
91/2013). 
 
Tržna vrednost nepremičnine je ocenjeni znesek, za katerega naj bi voljan kupec in 
voljan prodajalec zamenjala sredstvo ali obveznost na datum ocenjevanja vrednosti v 
poslu med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju in pri čemer 
sta stranki delovali seznanjeno, preudarno in brez prisile. 
 
 
Stanovanje se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe in sestoji iz predsobe, 
dnevne sobe s kuhinjo in jedilnico, kopalnice in manjšega balkona. Stanovanju pripada 
kletna shramba. 
 
Uporabna površina stanovanja znaša 39,79 m2, neto tlorisna površina pa 45,30 m2. 
 
Ocena vrednosti zajema naslednje elemente obravnavanih nepremičnin: 
1. Idealni delež gradbene parcele – zemljišča v k. o. 1737 Tabor; 
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2. Komunalna opremljenost; 
3. Izboljšave (stanovanje, klet, idealni delež skupnih prostorov, naprav in zemljišča). 
 
 
Na osnovi navedenih dejstev in analiz, ki jih vsebuje ta elaborat, je naše mnenje, da 
znaša ocenjena tržna vrednost nepremičnin, na dan 01. 04. 2019, za namen prodaje: 
 
 

155.000,00 € 
 
 
Poročilo je izdelano v dveh izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod, drugi ostane v 
arhivu ocenjevalca. Naročnik prejme tudi elektronsko verzijo poročila v pdf zapisu. 
 
V kolikor imate glede zaključkov in vsebine tega poročila kakšne pripombe ali vprašanja, 
nas prosim obvestite. Glede nadaljnjih informacij pa usmerjamo vašo pozornost na 
priloženi ocenjevalni elaborat. 
 
S spoštovanjem,  
 
 

 
Janez Kratnar 

Dominus d. o. o. 
 
Prilogi:  izvid ocene vrednosti 
  elaborat ocene vrednosti 
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IZVID OCENJEVANJA TRŽNE VREDNOSTI NEPREMIČNINE 
stanovanje ID 1737-180-411 s pripadajočo kletno shrambo, Resljeva cesta 40, Ljubljana 
 
Ocenjevalca: Janez Kratnar, stalni sodni izvedenec in cenilec 

gradbene stroke in za nepremičnine, 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 
pri Slovenskem inštitutu za revizijo; 

 Primož Blaha, pooblaščeni ocenjevalec 
vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu 
za revizijo; 
Dominus d. o. o., Slovenska cesta 56, Ljubljana; 

Naročnik: Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana; 

Uporabniki elaborata: naročnik; 
Lastnik (z. k. stanje): Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 

1000 Ljubljana; 
Vrsta nepremičnine: stanovanjska enota v večstanovanjski stavbi; 
Lokacija: Ljubljana, Resljeva cesta 40; 
Območje urejanja: CU; 
Datum ocene: 01. 04. 2019; 
Datum ogleda: 02. 04. 2019; 
Datum poročila: 04. 04. 2019; 
Namen: Ocena tržne vrednosti polnega lastniškega 

interesa na nepremičninah za namen prodaje. 
Definicija vrednosti: Tržna vrednost je ocenjeni znesek, za katerega 

naj bi voljan kupec in voljan prodajalec 
zamenjala sredstvo ali obveznost na datum 
ocenjevanja vrednosti v poslu med 
nepovezanima in neodvisnima strankama po 
ustreznem trženju in pri čemer sta stranki 
delovali seznanjeno, preudarno in brez prisile. 

Predpostavke, posebne predpostavke: Vrednotenje je izvršeno skladno s Hierarhijo 
pravil ocenjevanja vrednosti (UL RS, št. 
106/2010), Mednarodnimi standardi 
ocenjevanja vrednosti (MSOV 2017), 
Slovenskim poslovnofinančnim standardom št. 
2 (ocenjevanje vrednosti pravic na 
nepremičninah, UL RS, št. 48/2018) in 
Stvarnopravnim zakonikom (UL RS, št. 87/2002, 
91/2013).  
Uporabljeni so podatki in informacije, ki nam 
jih je podal naročnik ali smo jih pridobili iz 
javnih baz. Pridobljeni podatki so smiselno 
preverjani, pri čemer zaupamo v poslovnost 
naročnika in skrbnikov baz.  
Nepremičnine so ocenjene kot bremen proste. 
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V oceni vrednosti ni upoštevan DDV in DPN. 
Uporabljeni dokumenti: - zemljiškoknjižni podatki; 
 - javni podatki GURS; 
 - Trgoskop; 
 - katastrski načrt; 

- ponudbe izvajalcev; 
- javni statistični podatki; 
- internet (ponudbe prodaj in najemov); 
- primerljive prodajne cene 
- podatki naročnika 

Uporabljeni načini: Način tržnih primerjav: ocenjena tržna vrednost 
kot odraz prodaj podobnih nepremičnin. 

Neto tlorisna površina:   45,30 m2; 
Uporabna površina:   39,79 m2; 
Najboljša uporaba zemljišča: 

če bi bilo prazno: izgradnja večstanovanjskega objekta; 
kot je izboljšano: enako; 

Ocenjena tržna vrednost: 155.000,00 €. 
 
 
 
Ljubljana, 04. 04. 2019 
 

 
Janez Kratnar 

Dominus d. o. o. 
 



 
 

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 
STANOVANJE ID 1737-180-411 NA RESLJEVI 40 V LJUBLJANI 

1 
 

VSEBINA 

VSEBINA ............................................................................................................................... 1 
OBSEG DELA ........................................................................................................................ 2 
DEFINICIJE OCENJEVANIH VREDNOSTI IN INTERESA .......................................................... 3 
DRUGE DEFINICIJE ............................................................................................................... 4 
IDENTIFIKACIJA NEPREMIČNIN ........................................................................................... 5 
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI ............................................................................................... 7 
ANALIZA REGIJE IN MESTA .................................................................................................. 9 

Demografske karakteristike ............................................................................................ 9 
Ekonomske karakteristike ............................................................................................... 9 

PREGLED TRGA NEPREMIČNIN V LJUBLJANI ..................................................................... 10 
ANALIZA SOSESKE .............................................................................................................. 15 
ANALIZA NAJGOSPODARNEJŠE UPORABE ........................................................................ 17 
NAČINI VREDNOTENJA NEPREMIČNIN .............................................................................. 20 

Način tržnih primerjav ................................................................................................... 20 
Na donosu zasnovan način ............................................................................................ 20 
Nabavnovrednostni način ............................................................................................. 21 

OCENA TRŽNE VREDNOSTI ................................................................................................ 23 
Način tržnih primerjav ................................................................................................... 23 

KONČNA OCENA VREDNOSTI ............................................................................................ 26 
IZJAVA OCENJEVALCEV ...................................................................................................... 27 
KVALIFIKACIJE JANEZA KRATNARJA .................................................................................. 28 
ODLOČBI SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO ............................................................. 29 
IZJAVA NAROČNIKA ........................................................................................................... 31 
PRILOGE ............................................................................................................................. 32 
 
 



 
 

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 
STANOVANJE ID 1737-180-411 NA RESLJEVI 40 V LJUBLJANI 

2 
 

OBSEG DELA 

1. Predmet ocenjevanja vrednosti:  
Nepremičnina – stanovanje ID 1737-180-411 s pripadajočo kletno shrambo v 
večstanovanjskem objektu na naslovu Resljeva cesta 40, Ljubljana. 
 

2. Naročnik ocenjevanja in uporabniki poročila:  
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.  
Poročilo je namenjeno naročniku. 
 

3. Lastnik nepremičnine (z. k. stanje):  
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana. 
 

4. Namen, podlaga in datum ocenjevanja:  
Namen ocenjevanja je določitev tržne vrednosti polnega lastniškega interesa na 
nepremičninah, za namen prodaje, v stanju »takšnem kot so bile«, na dan 01. 04. 
2019. 
 

5. Ocenjevane pravice na nepremičninah:  
Ocenjevane pravice so tiste, ki predstavljajo poln lastniški interes (nadrejena 
pravica). 
 

6. Ocenjevalca:  
Vodja projekta: Janez Kratnar, univ. dipl. inž. grad., sodni cenilec in izvedenec 
gradbene stroke in za nepremičnine, in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.  
Sodelavec: Primož Blaha, univ. dipl. inž. geod., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo. 
Pri oceni vrednosti je sodeloval tudi Matevž Matjašič inž.log. 
Ocenjevalca nista kakorkoli povezana s premoženjem, ki je ovrednoteno v tem 
elaboratu, prav tako nimata lastniških ali podobnih povezav z lastnikom ali 
naročnikom.  
 

7. Uporabljeni standardi in predpisi:  
Vrednotenje je izvršeno skladno s Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti (UL RS, št. 
106/2010, s spremembo), Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV 
2017), Slovenskim poslovnofinančnim standardom št. 2 (ocenjevanje vrednosti 
pravic na nepremičninah, UL RS, št. 48/2018) in Stvarnopravnim zakonikom (UL RS, 
št. 87/2002, 91/2013). 
 

8. Raziskave in skladnost podatkov:  
Podatki za oceno vrednosti so bili zbrani na primerljivih prodajah in najemih v 
podobnih okoljih. Viri zbranih podatkov so bili javni in privatni, kot so lastniki 
nepremičnin, Zemljiška knjiga, Geodetska uprava, spletna aplikacija Trgoskop, 
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Mestna občina Ljubljana, prodajne pogodbe, nepremičninski posredniki in drugi 
ocenjevalci nepremičnin.  
Podatki o stanju nepremičnin ter površinah zemljišč in izboljšav so pridobljeni iz 
javnih baz ali iz razpoložljive tehnične dokumentacije, ki nam jo je posredoval 
naročnik. Podatki so smiselno preverjeni na terenskem ogledu. 
Gradbeno dovoljenje v postopku ocenjevanja vrednosti ni bilo razpoložljivo. 
Ogled nepremičnin je bil opravljen 02. 04. 2019.  
 

9. Uporabljeni načini ocenjevanja vrednosti:  
Za oceno vrednosti je bil uporabljen način tržnih primerjav.  
 

10. Predpostavke in posebne predpostavke:  
Nepremičnine so ocenjene kot bremen proste. 
V oceni vrednosti ni upoštevan DDV in DPN. 
 

11. Omejitve uporabe razširjanja in objave poročila:  
Ocena vrednosti je bila izdelana izključno za namen, ki je določen v poročilu, in se 
ne sme uporabljati za drug namen.  
Poročila ni dovoljeno razmnoževati, delno ali v celoti javno objaviti, niti izročati 
tretjim osebam.  
Ocenjevalca vrednosti ne prevzemata odgovornosti za izgube katerekoli osebe, ki bi 
nastale zaradi kršitve tega določila. 
 

DEFINICIJE OCENJEVANIH VREDNOSTI IN INTERESA 

Tržna vrednost (MSOV 2017) je ocenjeni znesek, za katerega naj bi si voljan kupec in 
voljan prodajalec zamenjala sredstvo ali obveznost na datum ocenjevanja vrednosti v 
poslu med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju in pri čemer 
sta stranki delovali seznanjeno, preudarno in brez prisile. 
V to definicijo je vključena izvršitev prodaje na določeni dan in prehod lastništva od 
prodajalca na kupca pod naslednjimi pogoji: 
− motivacija kupca in prodajalca je podobna. 
− obe strani sta dobro obveščeni in vsaka deluje v skladu s svojimi najboljšimi 

interesi. 
− na razpolago je dovolj časa za delovanje na odprtem tržišču. 
− plačilo je izvršeno z gotovino ali njenim ekvivalentom. 
− financiranje kupoprodaje, če obstaja, se izvaja po splošno veljavnih pogojih 

skupnosti na določen dan in običajnih pogojih za vrsto nepremičnin na tem 
območju. 

Cena predstavlja znesek, ki je normalno povračilo za prodano nepremičnino in na 
katerega niso vplivali posebni zneski financiranja in/ali pogoji, usluge, honorarji, stroški 
ali obveznosti, nastali v teku transakcije. 
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Tržna vrednost nepremičnine odraža njeno najgospodarnejšo uporabo. 
Najgospodarnejša uporaba nepremičnine je tista, ki maksimira potencial ocenjevane 
nepremičnine, ki je mogoča, zakonito dopustna in finančno izvedljiva. Najgospodarnejša 
uporaba se lahko nanaša na nadaljevanje sedanje uporabe nepremičnine ali na neko 
drugačno vrsto uporabe. To je določeno glede na uporabo, ki jo tržni udeleženec za 
nepremičnino predvideva, ko oblikuje ceno, ki bi jo bil pripravljen ponuditi.  
 
Polna lastninska pravica je absolutna lastninska pravica, neovirana s koristmi drugih, 
razen z oblastvenimi omejitvami (prisilna služnost, obdavčenje, zaplemba). 
 
Nadrejena pravica je lastninska pravica na kateri koli določeni površini zemljišča. 
Imetnik te pravice ima trajno absolutno pravico posedovanja in razpolaganja s tem 
zemljiščem in vsemi objekti na njem, vendar ob upoštevanju vseh podrejenih pravic in 
vseh zakonsko izvršljivih omejitev. 
 

DRUGE DEFINICIJE 

Nepremičnina – je opredeljena kot zemljišče in vse stvari, ki so naravni del zemljišča 
npr. drevesa, minerali in stvari, ki so bile dodane zemljišču, npr. objekti in izboljšave na 
zemljišču ter vsi trajni priključki objektov, npr. nadzemni in podzemni infrastrukturni 
objekti (komunalna infrastruktura). 
 
Stvarne pravice na nepremičninah – vse pravice, deleži in koristi, povezani z lastništvom 
nepremičnine. Stvarne pravice na nepremičnini so pravna zasnova, ki se razlikuje od 
nepremičnine, ki je fizično sredstvo. Iz njih izhajajo koristi, ki so temelj vrednosti 
nepremičnin. 
 
Zemljišče – je opredeljeno kot površina zemlje, prostor pod njo in prostor nad njo. 
Lastništvo zemljišča in pravice, povezane z njim, so predmet zakonodaje vsake države. 
 
Izboljšave – zgradbe, konstrukcije ali spremembe na zemljišču stalne narave, ki 
vključujejo vrednost porabe dela in sredstev, in nameravajo dvigniti vrednost ali 
koristnost premoženja. Izboljšave imajo različne vzorce uporabe in gospodarske koristi.  
 
Neto računska površina – izračunana iz neto površine ocenjevanih prostorov, pri kateri 
se upoštevajo razlike v obdelavi in vrednosti posameznih prostorov za namen 
ocenjevanja vrednosti. Neto površina prostorov je načeloma ocenjena na osnovi 
standarda SIST ISO 9836. 
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IDENTIFIKACIJA NEPREMIČNIN 

Objekt je bil zgrajen leta 1986 (GURS). 
Nosilna konstrukcija je masivna, armiranobetonska. 
Medetažne konstrukcije so iz masivnih armirano 
betonskih plošč. Fasada je razgibana. Je izolirana in 
večinoma obdana s fasadno opeko, v najvišjih 
nadstropjih je ometana. Deloma predstavljajo ovoj 
betonski sendviči z izolacijo med tankima betonskima 
ploščama. Streha je izolirana dvokapnica z lesenim 
ostrešjem in strešnimi okni, podstrešje je izkoriščeno. 
Nad delom stanovanj je ravna streha, namenjena 
terasam posameznih stanovanj. Za vertikalno 
komunikacijo v objektu služijo masivne dvoramne 
stopnice in dvigalo. 
Ogrevanje je centralno, radiatorsko, objekt je priključen 
na toplovodno omrežje. 
Parkiranje je zagotovljeno v parkirni hiši pod objektom, 
in na javnih parkirnih mestih v okolici objekta. 
Za objekt je bila izdelana energetska izkaznica št. 2016-
389-321-12, z dne 31.05.2016. Objekt sodi v energijski 
razred D (63 kWh/m2a). 
 
Stanovanje se nahaja v 4. nadstropju in sestoji iz 
predsobe, dnevne sobe z jedilnico in kuhinjo, kopalnice z 
WC-jem in manjšega balkona.  
Notranje stene so ometane in slikane, v kopalnici so 
stene obložene s keramičnimi ploščicami. Stropi so klasično grobo in fino ometani, 
slikani. Tlaki v dnevni sobi z jedilnico in kuhinjo so iz parketa, v kopalnici in predsobi pa 
so položene keramične ploščice. Okna so lesena dvoslojna z roletami, starejše izvedbe. 
Vhodna in notranja vrata so lesena, pleskana. Stanovanje je priklopljeno na plinsko 
omrežje. 
Stanovanju pripada tudi kletna shramba v 1. etaži objekta, tlaki so betonski. 
Leta 2002 je bila obnovljena kopalnica. 
Instalacijski razvodi so izvedeni v standardni izvedbi: 
− elektroinštalacije za moč in razsvetljavo; 
− priključek na javno telekomunikacijsko omrežje; 
− vodovodna instalacija; 
− hidrantno omrežje; 
− kanalizacija v ločenem sistemu za fekalne in meteorne vode; 
− ogrevanje je centralno radiatorsko; 
− domofon; 
− plinska inštalacija. 
Stanovanje je dobro vzdrževano. Stanje je dobro. 
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Tabela 1: površina izboljšav 
Stanovanje ID 1737-180-411 
- uporabna površina    39,79 m2 
- balkon/loža    1,14 m2 
- kletna shramba    4,37 m2 
- neto tlorisna površina      45,30 m2 

Vir: naročnik, točkovalni zapisnik 
 



 
 

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 
STANOVANJE ID 1737-180-411 NA RESLJEVI 40 V LJUBLJANI 

7 
 

ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI 

Nepremičnine so vknjižene v katastrski občini 1737 Tabor. 
 
A. Zemljišče večstanovanjskega objekta 

 
Tabela 2: zemljiškoknjižni podatki, k.o. 1737 Tabor 

Nepremičnine Parc. št. Namenska raba Površina (m2) 
Parcela 2754 osrednja območja centralnih dejavnosti 395 
Parcela 2755 osrednja območja centralnih dejavnosti 234 
Parcela 2756 osrednja območja centralnih dejavnosti 234 
Parcela 2757 osrednja območja centralnih dejavnosti 233 
Parcela 2758 osrednja območja centralnih dejavnosti 235 
Parcela 2759 osrednja območja centralnih dejavnosti 236 
Parcela 2760 osrednja območja centralnih dejavnosti 309 
Skupaj   1.876 

Vir: izpis za parcelo iz zemljiške knjige in javni vpogled v podatke o nepremičninah GURS z dne 03. 04. 2019  
 
Slika 1: katastrski načrt – k.o. 1737 Tabor 

Vir: https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana  
 
Na obravnavanih z. k. izpisih je vknjižena lastninska pravica v korist vsakokratnih 
lastnikov nepremičnine, stavba ID 1737-180. 
 

https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana
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Na z. k. izpisu ni vknjiženih nobenih zemljiškoknjižnih zadev, o katerih še ni 
pravnomočno odločeno in nobenih pravic ali pravnih dejstev, ki omejujejo lastninsko 
pravico na nepremičnini 
 
Parcele imajo urejen dostop do javnih površin, parc. št. 2753 in 2761, k.o. 1737 Tabor, ki 
je v lasti Mestne občine Ljubljana. 
 
Ob objektu ID 1737-180 ležijo tudi parcele št. 2741, 2751/1, 2752, 2753, 2761, 2762/1, 
2762/2, 2762/3, 2762/4, 2762/5, 2762/6, 2762/7, 2764 in 2767, k.o. 1737 Tabor, na 
katerih je vpisana zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine v korist 
vsakokratnih lastnikov nepremičnine ID 1737-180. 
 
Na parc. št. 3773, 3774 in 3775 k.o. 1737 Tabor je vpisana zaznamba postopka za 
določitev pripadajočega zemljišča po ZVEtL v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnine 
ID 1737-180. 
 
 
B. Ocenjevani posamezni del stavbe  
 
Tabela 3: posamezni del stavbe 

Nepremičnina ID znak Opis NTP (m2) 
Posamezen del stavbe 1737-180-411 Stanovanje v 4. nadstropju 45,30 

Skupaj   45,30 
Vir: izpis iz zemljiške knjige, javni vpogled v podatke o nepremičninah GURS z dne 03. 04. 2019 in podatki naročnika  
 
Na obravnavanem z. k. izpisu je vknjižena lastninska pravica v korist:  
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana               1/1 
 
Obravnavani nepremičnini pripada tudi idealni delež na splošnih skupnih delih stavbe in 
solastnina na posebnem skupnem delu stavbe ID 1737-180-421. 
 
Na z. k. izpisu ni vknjiženih nobenih zemljiškoknjižnih zadev, o katerih še ni 
pravnomočno odločeno in nobenih pravic ali pravnih dejstev, ki omejujejo lastninsko 
pravico na nepremičnini 
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ANALIZA REGIJE IN MESTA 

Na vrednost nepremičnin vplivajo demografski in makroekonomski procesi njihovega 
okolja. V nadaljevanju je podana kratka analiza demografskih in ekonomskih 
karakteristik Slovenije, Osrednjeslovenske regije in mestne občine Ljubljana, ki 
pomembneje vplivajo na vrednost nepremičnin. 
 

Demografske karakteristike 

Osrednjeslovenska regija je največja slovenska regija po površini kot tudi po številu 
prebivalcev. V svoje območje vključuje 25 občin, med katerimi je tudi mestna občina 
Ljubljana.  
Regija obsega 12,60 % ozemlja Slovenije. Na njenem območju prebiva četrtina 
prebivalstva Slovenije. Regija je nadpovprečno gosto poseljena, posebno v osrednjem 
delu (občine Ljubljana, Domžale, Mengeš, Medvode) tako, da je dobra tretjina območja 
regije močno urbanizirana. Na urbaniziranem območju regije žive štiri petine vsega 
njenega prebivalstva, ki razpolagajo kar z 90 % vseh delovnih mest regije. 
Ljubljana, glavno mesto Slovenije, je politično in kulturno središče države ter njen 
najpomembnejši gospodarski center. Mestna občina Ljubljana je razdeljena na 57 
katastrskih občin.  
Delež mestne občine Ljubljana v celotni površini Slovenije predstavlja 1,40 %, delež 
prebivalcev pa 13,90 %. Indeks gostote prebivalcev na km2 znaša v mestni občini 
Ljubljani glede na regijo 492,20, glede na republiko pa 1.026,35. 
 
Tabela 4: demografske karakteristike 

OBMOČJE POVRŠINA PREBIVALSTVO 

 Površina v 
km2 % Število 

prebivalcev  % Gostota 
prebivalstva/km2 

SLOVENIJA 20.273 100,0 2.070.050 100,0 102,1 
OSREDNJA SLO 2.555 12,6 543.964 26,3 212,9 
LJUBLJANA 275 1,4 288.179 13,9 1.047,9 

Vir: www.stat.si 
 

Ekonomske karakteristike 

Osrednjeslovenska regija ima dokaj pestro gospodarsko strukturo z nadpovprečnim 
deležem storitvenih dejavnosti in visoko izobrazbeno strukturo prebivalstva, kar je 
pomembna razvojna in konkurenčna prednost, ki omogoča uspešnejše prilagajanje 
gospodarstva hitrim spremembam trga. 
Najpomembnejši sektor v regiji je storitveni sektor, ki ustvari skoraj dve tretjine 
prihodkov in preko petdeset odstotkov bruto dodane vrednosti regije ter zaposluje 

http://www.stat.si/
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preko polovico vseh zaposlenih v gospodarskih družbah regije. V okviru storitvene 
dejavnosti so najpomembnejša področja: trgovina, poslovanje z nepremičninami, najem 
in poslovne storitve, promet, skladiščenje, zveze in finančno posredništvo. 
Osrednjeslovenska regija je nadpovprečna po številu delujočih podjetij (33,50 odstotni 
delež v državi v letu 2017) in po številu delovno aktivnih prebivalcev (34,74 odstotni 
delež v državi (SLO – 874.566, osrednjeslovenska regija – 303.838; vir: 06/2018)).  
Podjetja regije so v letu 2017 dosegla 36,90 odstotni delež bruto domačega proizvoda. 
 
Tabela 5: ekonomske karakteristike  

OBMOČJE ŠTEVILO  
PODJETIJ 

BRUTO 
DOMAČI 

PROIZVOD 

BDP NA 
PREBIVAL. 

NETO PLAČA 
NA 

ZAPOSLEN. 

POVPREČNA 
STOPNJA REGIST. 

BREZPOSEL. 
 število  % v mio € % v € v € % 

SLOVENIJA 195.756 100,0 43.000 100,0 20.815 1.086,80 7,9 
OSREDNJA SLO 65.649 33,5 15.869 36,9 29.371 1.151,74 7,4 
LJUBLJANA 41.708 21,3    1.219,50 8,9 
Vir: www.stat.si 
 
Plača na zaposlenega v osrednjeslovenski regiji je glede na republiško raven nad 
povprečjem. Plače v MOL so nad republiškem nivojem in nad regijsko ravnjo. Povprečna 
mesečna neto plača na zaposlenega v MOL je bila v oktobru leta 2018 nad republiško, 
indeks znaša 112,21. 
Dobro četrtino (25,26 %) vseh brezposelnih v Sloveniji (št. brezposelnih: 76.051; 
07/2018) je v osrednjeslovenski regiji (št. brezposelnih: 19.207; 07/2018), stopnja 
registrirane brezposelnosti v regiji je pod slovenskim povprečjem. V MOL je bilo v juliju 
2018 registriranih 11.922 brezposelnih ljudi.  
 

PREGLED TRGA NEPREMIČNIN V LJUBLJANI 

Po rekordni skupni vrednosti in številu kupoprodajnih poslov leta 2017 se je slovenski 
nepremičninski trg leta 2018 pričakovano umiril. Število nepremičninskih poslov se je v 
primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za okoli 10 %. Obseg kupoprodaj se je zmanjšal za vse 
vrste stanovanjskih in poslovnih nepremičnin, kot tudi za vse vrste zemljišč. 
 
Najbolj opazno je bilo lani upadanje števila kupoprodaj stanovanjskih nepremičnin, 
predvsem za stanovanja v večstanovanjskih stavbah, nekoliko manj za stanovanjske 
hiše. Največji upad prometa s stanovanjskimi nepremičninami je bilo zaznati v Ljubljani 
in njeni okolici, rahel upad ali vsaj stagnacija števila kupoprodaj pa sta bila prisotna 
praktično povsod po državi. Upadanje prometa s stanovanjskimi nepremičninami, kljub 
naraščanju povpraševanja, gre pripisati pomanjkanju ponudbe novogradenj in 
pospešeni rasti cen stanovanj v zadnjih treh letih. 
 

http://www.stat.si/
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Naraščajoče povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah, ki so ga v lanskem letu še 
naprej vzpodbujale ugodne splošne socialnoekonomske okoliščine, predvsem nizke 
obrestne mere in dostopnost kreditov, gospodarska rast ter rast zaposlenosti in plač, 
postopoma vzpodbujajo nov stanovanjski investicijski in gradbeni cikel po vsej Sloveniji. 
Tudi v Ljubljani in na Obali, kjer je povpraševanje največje in se je ta tudi najprej začel, 
pa zadostne ponudbe novih stanovanj v lanskem letu še ni bilo. Večjo ponudbo novih 
stanovanj lahko pričakujemo šele od druge polovice letošnjega leta dalje. 
 
Cene stanovanjskih nepremičnin so kljub upadu prometa v letu 2018 še naprej rasle. Na 
ravni države so cene rabljenih stanovanj, ki najbolje ponazarjajo trende na slovenskem 
nepremičninskem trgu, v primerjavi z letom 2017 v povprečju zrasle za 10 %, od 
cenovnega dna leta 2015 so bile višje za 22 %. Najbolj so cene stanovanj zrasle v prvi 
polovici leta 2018. Po stagnaciji v drugi polovici leta so ob koncu leta ponovno začele 
kazati rahel trend rasti. 
 
 
Stanovanjske nepremičnine v Ljubljani 
 
V zadnjih štirih letih je bilo povpraševanje po stanovanjih in hišah največje v Ljubljani. 
Zato je bila Ljubljana tudi prvo območje v državi, kjer se je po krizi začela obsežnejša 
gradnja stanovanjskih nepremičnin za trg. Začelo se je z adaptacijami in gradnjo 
posameznih hiš in manjših večstanovanjskih objektov ter nadaljevalo z obujanjem 
nedokončanih stanovanjskih projektov iz časa krize. V zadnjem času se načrtuje tudi vse 
več novih projektov, tako da Ljubljana počasi postaja veliko gradbišče, podobno kot v 
času gradbene prosperitete pred krizo. 
 
V naslednjih treh letih naj bi bilo v Ljubljani zgrajenih okoli tri tisoč stanovanj, od tega 
dva tisoč za prodajo na trgu in tisoč stanovanj republiškega in ljubljanskega 
stanovanjskega sklada, namenjenih oddajanju. V letu 2019 naj bi bilo vseljivih okoli 500 
tržnih stanovanj, leta 2020 okoli 700 in nato v naslednjih dveh letih še okoli 800. Po 
podatkih nepremičninskih posrednikov je večina stanovanj, ki so trenutno v gradnji že 
rezerviranih. V naprej naj bi bilo rezerviranih že 90 % stanovanj, ki bodo vseljiva v 
letošnjem letu. Njihove oglaševane cene z DDV se, odvisno od mestnega predela, 
gibljejo med 3.000 (Črnuče) in 6.500 €/m2 (Center). 
 
Po obratu cen stanovanjskih nepremičnin v letu 2015 so cene stanovanj najbolj zrasle 
prav na območju Mestne občine Ljubljana. Največjo rast so dosegle v prvi polovici leta 
2018, nato so v drugi polovici leta stagnirale, s tem da so ob koncu leta zopet pokazale 
rahel trend rasti. Število realiziranih kupoprodaj stanovanj je naraščalo do prve polovice 
leta 2017, nato pa je začelo v drugi polovici tega leta opazno upadati. Leta 2018 je bilo v 
primerjavi z letom 2017 po še preliminarnih podatkih manjše za 5 do 10 %. 
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Tabela 6: povprečne cene stanovanj po mestnih četrtih, 2015-2018 

Vir: Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2018, GURS, marec 2019 
 
Na območju Ljubljane so cene stanovanj najvišje v mestnem predelu Center-Trnovo, ki 
skupaj z območjem Rožnika velja za stanovanjsko najbolj prestižen del Ljubljane. V letu 
2018 so cene rabljenih stanovanj na območju mestnih četrti Center in Trnovo v 
povprečju dosegle okoli 3.100 €/m2, pri čemer so tu cene stanovanj od leta 2015, z 
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izjemo predela Polje-Sostro, zrasle najmanj med vsemi mestnimi predeli. Hkrati je bil 
predel Center-Trnovo v zadnjih štirih letih najbolj dejaven trg s stanovanji v Ljubljani. Na 
tem območju je bila realizirana skoraj petina vseh kupoprodaj stanovanj, čeprav je fond 
stanovanj v Šiški in za Bežigradom precej večji. 
 
Po višini cen stanovanj v Ljubljani sledi predel Rožnik, ki ima sicer relativno majhen fond 
stanovanj v večstanovanjskih stavbah, saj na tem območju prevladujejo samostojne hiše 
in vile, večina stanovanj pa se nahaja v tako imenovanih vila blokih s 4 do 6 stanovanji. 
Leta 2018 so se cene rabljenih stanovanj v mestnem predelu Rožnik gibale okoli 2.800 
€/m2, kjer je zabeležena tudi največja rast cen stanovanj od leta 2015. Naslednjo raven 
ljubljanskih cen stanovanj predstavljajo mestni predeli Šiška, Vič-Rudnik in Bežigrad. 
Lani so se tu cene rabljenih stanovanj v povprečju gibale med 2.700 €/m2 in 2.750 €/m2. 
V predelih Črnuče-Posavje, Dravlje-Šentvid-Šmarna gora in Golovec-Jarše-Moste so bile 
cene v povprečju med 2.600 €/m2 in 2.650 €/m2. Najnižje so cene stanovanj v mestnem 
predelu Polje-Sostro, ki ima tudi najmanjši fond stanovanj, in kjer se v povprečju 
evidentira najmanj kupoprodaj. Tu je bila lani povprečna cena rabljenega stanovanja 
okoli 2.300 €/m2. 
 
Povprečna cena stanovanj v preteklem letu je bila v predelu Rožnik za 10 % nižja kot v 
predelu Center-Trnovo. V Šiški, ki ima največji fond stanovanj, je bila cena stanovanj za 
12 % nižja kot v predelu Center-Trnovo, približno toliko pa tudi v predelu Vič-Rudnik. V 
mestnih predelih Bežigrad, Črnuče-Posavje, Dravlje-Šentvid-Šmarna gora in Golovec-
Jarše-Moste je bila nižja za od 13 do 16 %, v predelu Polje-Sostro pa za 25 %. 
 
V zadnjih letih so bili trendi cen stanovanj v vseh mestnih predelih podobni, za vse je 
bila značilna visoka rast cen. Cene stanovanj so v primerjavi z letom 2015 zrasle od 30 
(Polje-Sostro) do 43 % (Rožnik). V primerjavi z letom 2017 so zrasle od 12 (Vič-Rudnik in 
Dravlje-Šentvid-Šmarna gora) do 16 % (Bežigrad, Rožnik in Polje-Sostro). 
 
Ob koncu leta 2018 so cene stanovanj v vseh mestnih predelih Ljubljane še vedno kazale 
razmeroma močan trend nadaljnje rasti. 
 
Tabela 7: povprečne cene stanovanj po velikostnih razredih, 2015-2018 

Vir: Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2018, GURS, marec 2019 
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V povprečju v Ljubljani predstavljajo okoli polovico vseh prodaj srednje velika 
stanovanja (dvosobna in manjša trosobna), okoli tretjino manjša stanovanja (garsonjere 
in enosobna) in preostalih 15 do 20 % velika stanovanja (večja trisobna in večsobna). 
 
Relativno najdražja so majhna stanovanja, katerih cene so lani v povprečju dosegle 
3.000 €/m2. Ljubljanska posebnost je, da so velika stanovanja praviloma relativno dražja 
kot srednje velika. Daleč največ velikih stanovanj se namreč proda v predelu Centra in 
Trnovega, kjer so cene stanovanj najvišje, velika večina teh stanovanj pa je 
nadstandardnih oziroma novejših ali generalno obnovljenih. 
 
Od leta 2015 so se v ljubljanski občini cene manjših stanovanj zvišale za okoli 42 %. 
Nekoliko manj, za okoli 38 %, so se zvišale cene srednje velikih stanovanj, najmanj, za 
okoli 30 %, pa cene velikih stanovanj. 
 
Glede rasti cen stanovanj po velikostnih razredih med mestnimi predeli v ljubljanski 
občini ni bilo izrazitih razlik. 
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ANALIZA SOSESKE 

Sosesko lahko definiramo kot »skupino komplementarnih uporab zemljišč«. Meje 
soseske so določene, ker nepremičnine znotraj soseske težijo k podobni uporabi 
zemljišč in splošni zaželenosti; prav tako so te nepremičnine podvržene podobnim 
fizičnim, ekonomskim, upravnim in socialnim dejavnikom. 
 
Slika 2: obravnavana soseska – Ljubljana, Resljeva cesta 40 

Vir: Google maps 
 
− Lokacija soseske 

Obravnavani večstanovanjski objekt se nahaja v mestnem predelu Tabor. Soseska 
se nahaja med Masarykovo, Resljevo, Metelkovo in Komenskega ulico.  

− Dostop do soseske 
Dostop do soseske je možen po vseh ulicah, ki jo omejujejo. 
Javni prevoz je urejen z linijami mestnega potniškega prometa Masarykovi ulici in 
Komenskega ulici. Najbližje postajališče mestnega potniškega prometa je oddaljeno 
cca 200 m. 

− Parkirne površine 
Parkiranje na obravnavani lokaciji je omogočeno v javni garažni hiši v kletnih etažah 
ter na zunanjih javnih parkiriščih v okolici objekta. 

− Uporaba zemljišča 
Soseska predstavlja strnjeno večstanovanjsko pozidavo. Namembnost objektov je v 
pritličju praviloma poslovna, v nadstropjih pa stanovanjska, razen v posameznih 
objektih ki so v celoti namenjeni poslovni rabi. 
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− Javne storitve: 
Soseska je kakovostno opremljena s komunalno infrastrukturo. Lokacija je na okolje 
vezana z oskrbo z električno energijo preko podzemnih kablov, z vodovodom in 
hidrantno mrežo, kanalizacijo v mešanem sistemu, mestnim plinom, vročevodom in 
TK omrežjem. 
Cestna opremljenost je dobra, saj so vse ceste opremljene s hodniki za pešce, vsa 
križišča in prehodi za pešce na obodnih cestah soseske so urejena. Javna 
razsvetljava je v kabelski izvedbi in s kandelabri ter obešenimi svetili. 
Za požarno in gasilsko zaščito je pasivno urejeno s hidrantnim omrežjem ter aktivno 
s poklicno mestno gasilsko brigado. 

− Poslovna in družbena infrastruktura 
Banke in pošta, vrtec, šola in trgovine so v soseski ali neposredni bližini. 

− Kakovost soseske 
Obravnavani objekt z zunanjo ureditvijo predstavlja kakovostno rabo prostora, zato 
v prihodnje ne pričakujemo sprememb.  

− Trend razvoja soseske: 
Soseska je v fazi stabilnosti. 

− Zaključek: 
Obravnavana soseska leži v mestnem predelu Tabor, v katerega je mogoč dober 
dostop saj se nahaja na robu ožjega mestnega jedra. 
Območje je podprto s stabilnim bivalnim območjem srednjega in višjega razreda.  
Ocenjujemo, da bo obravnavano območje imelo relativno stabilne vrednosti 
nepremičnin v prihodnosti. 
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ANALIZA NAJGOSPODARNEJŠE UPORABE 

Najgospodarnejša uporaba je, po definiciji naslednja: 
najgospodarnejša uporaba je logično verjetna in legalna uporaba prostega zemljišča ali 
izboljšane nepremičnine, ki je fizično mogoča, primerno podprta, finančno izvedljiva in 
je njen rezultat najvišja vrednost. 
 
Slika 3: namenska raba prostora – MO Ljubljana 

Vir: https://srv3dgis.ljubljana.si/Urbinfo/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana  
 
Na vrednost vplivajo naslednji dejavniki: 
− Obstoječi predpisi o uporabi zemljišča: 

Obstoječa urbanistična dokumentacija je zajeta v Odloku o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (UL RS, št. 78/2010, s 
spremembami). 

− Namenska raba prostora: 
Namenska raba zemljišč: CU – osrednja območja centralnih dejavnosti. 
Obravnavana enota urejanja prostora: TA-42. 
Tip objekta : VS – stavbni blok. 

− Možnost spremembe urbanističnih predpisov o uporabi zemlje: 
Glede na pozidanost in rabo območja v prihodnje ni pričakovati sprememb 
namenske rabe prostora na obravnavanem območju. 

− Prostorsko izvedbeni pogoji in omejitve gradnje: 

https://srv3dgis.ljubljana.si/Urbinfo/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana
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Soseska je v fazi pozidanosti in izvedenosti skladno z obstoječimi urbanističnimi 
projekti. Možne so spremembe znotraj obstoječih gabaritov in spremembe 
namembnosti posameznih objektov ali prostorov v soglasju z ustreznimi 
strokovnimi službami občine ter novogradnje na prostih nezazidanih stavbnih 
zemljiščih.  
Glede na usmeritve iz 11. člena odloka so na območju dopustni naslednji objekti in 
dejavnosti: 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe, 11302 Stanovanjske stavbe za 
druge posebne družbene skupine, 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12111 Hotelske in podobne 
stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev,12201 Stavbe javne uprave, 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 
12203 Druge poslovne stavbe, 12301 Trgovske stavbe (tudi nepokrite tržnice), 
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 
Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12650 Stavbe za šport, 12721 Stavbe za 
opravljanje verskih obredov, 24110 Športna igrišča, 24122 Drugi gradbeni inženirski 
objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene 
drugje: samo gasilski domovi s spremljajočim programom, 12420 Garažne stavbe: 
samo garaže. a) V območjih tipa NV so dopustne le: 11100 Enostanovanjske stavbe, 
11210 Dvostanovanjske stavbe, 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe, 12203 Druge 
poslovne stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, 12620 Muzeji in knjižnice: 
samo galerije, knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante, 12650 Stavbe za šport, 
24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem, 24122 Drugi gradbeni 
inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna 
igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge 
urejene zelene površine, 12420 Garažne stavbe: samo garaže, razen javnih garaž, 
kolesarnice in pokrita parkirišča. 
Dopustne gradnje in druga dela: V večstanovanjskih stavbah ob lokalnih zbirnih 
cestah (LZ) ali cestah višje kategorije in drugih javnih površinah morajo biti deli 
pritličja, ki mejijo na cesto (razen v območjih tipa NV), v javni rabi. 
Za obravnavano območje veljajo naslednji pomembni pogoji: 
− faktor izrabe (FI): največ 2,0; 
− faktor zazidanosti (FZ): največ 60 %; 
− faktor odprtih bivalnih površin (FBP): / 
− višina objektov: do P+7; 
− oznaka priključevanja na okoljsko in energetsko gospodarsko javno 

infrastrukturo je 2 (vodovod, javni kanalizacijski sistem, vročevod, elektrika) 
− urbanistični pogoji: Urediti je treba javni peš prehod med Resljevo cesto in 

Slomškovo ulico. Znotraj kareja je dopustna gradnja novih objektov tipa V po 
določilih za namensko rabo CU in tip V pod pogojema, da višina novogradnje ne 
presega višine venca sosednje višje stavbe in da je na parceli, namenjeni 
gradnji obstoječega objekta, zagotovljen FBP najmanj 40 % oziroma FZP 
najmanj 20 %. 
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− Gospodarsko povpraševanje in ponudba  
Pri ugotavljanju o efektivnem gospodarskem povpraševanju po fizični in pravno 
dopustni uporabi obravnavane nepremičnine, upoštevamo primer praznega 
zemljišča in primer izboljšanega z objekti, katere je možno graditi glede na trenutno 
sprejete predpise o uporabi zemljišča (glej prejšnjo alinejo). 

− Vrednostni trendi nepremičnine: 
Lokacija je tržno zelo zanimiva zaradi dobre lokacije v centru Ljubljane, v urejeni 
stanovanjski soseski. 

− Optimalna uporaba nepremičnine: 
Optimalna uporaba ocenjevane nepremičnine, če je neizkoriščena ali če je takšna 
kot je, ustreza najboljšemu načinu uporabe, navedenem v prejšnjih analizah. 
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NAČINI VREDNOTENJA NEPREMIČNIN 

Danes poznamo tri glavne načine določanja vrednosti nepremičnin, in sicer način tržnih 
primerjav, na donosu zasnovan način in nabavnovrednostni način. 
 

Način tržnih primerjav 

S tem načinom določimo indikacijsko vrednost nepremičnine na osnovi transakcij za 
enako oziroma zelo podobno nepremičnino. Ta način je zlasti uporaben za 
nepremičnine, ki se v velikem številu prodajajo na sekundarnem trgu. 
 
Takšen način ima običajno štiri stopnje: 
1. Na ustreznem trgu je potrebno najti pred kratkim opravljene prodaje primerljivih 

nepremičnin. 
2. Preveriti podatke o transakcijah in izločiti transakcije, ki so bile opravljene 

neobičajno hitro, med sorodniki, nepremičnine, ki so v stečajni masi, prodaje do 
katerih pride zaradi možnosti hipotekarne zaplembe ali katerekoli drugega 
razloga, ki poraja dvom o pošteni tržni vrednosti transakcije. 

3. Prilagoditev razlik med vsako izmed primerljivih nepremičnin in obravnavano 
nepremičnino z ovrednotenjem vsake razlike, ki jo ovrednotimo in prištejemo ali 
odštejemo od prodajne cene primerljive nepremičnine, ter tako dobimo možno 
indikativno vrednost obravnavane nepremičnine. 

4. Pregled indikacijskih vrednosti in presoja o indikacijski vrednosti po načinu tržnih 
primerjav. 

 
Izbrana enota primerjave je prodajna cena izboljšave (objekta) v evrih na kvadratni 
meter neto koristne površine. V končni vrednosti je prilagojena prodajna cena 
zaokrožena. 
 
Prilagoditve opravimo za glavne lastnosti, ki vplivajo na spremembo vrednosti. 
Prilagoditve se opravijo na prodajnih cenah primerljivih nepremičnin, in sicer se proces 
prilagajanja izvede z odstotnimi prilagoditvami na osnovi predznaka ali z absolutnimi 
prilagoditvami v denarnih zneskih. Prilagoditve opravimo zaradi razlik v datumih prodaj 
primerljivih nepremičnin in efektivnim datumom ocenjevanja vrednosti, zaradi vpliva 
lokacije, pogojev in okoliščin prodaj, pogojev financiranja in fizičnih ter funkcionalnih 
značilnosti. 
 

Na donosu zasnovan način 

Na donosu zasnovan način pri vrednotenju nepremičnin temelji na principu sedanje 
vrednosti bodočih donosov - to je najemnin in podobnih dohodkov, ki izhajajo iz 
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gospodarjenja z nepremičnino. Vrednost, v najčistejši obliki, je po tem načinu računana 
z naslednjo formulo: 

r
lV =  

V . . . . vrednost 
 l . . . .  neto dohodek (stabilizirani dobiček) iz rednega poslovanja 
 r . . . . stopnja kapitalizacije 
 
Pri oceni po na donosu zasnovanem načinu je opravljeno naslednje: 
1. Ocenjen je potencialni prihodek za predmetno nepremičnino na stabiliziranih 

osnovah in tudi v obdobju posedovanja glede na pričakovano časovno 
razporejenost najemov. Najemnine ne upoštevajo dodatnih režijskih stroškov 
najemnika. 

2. Uporabljeni so razpoložljivi tržni podatki za oceno prave višine odbitka za 
neizkoriščenost in predvidene izgube sredstev v načrtovanem obdobju lastništva. 
Neizkoriščenost predstavlja odstotek nezasedenosti primerljivih objektov. 

3. Ocenjeni in načrtovani so predvideni stalni in spremenljivi odhodki poslovanja, kot 
so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški zavarovanja, vzdrževanje 
okolice, reklame in nadomestitvene rezerve. Ocenjen je tudi določen znesek za 
nadomestitve, ki se jih lahko v obdobju lastništva pričakuje 

4. Dobljeni denarni tok je spremenjen v oceno vrednosti tako, da je uporabljena 
tržna stopnja kapitalizacije. 

 

Nabavnovrednostni način 

Po tem načinu ocenjujemo indikacijsko vrednost nepremičnine na temelju 
nadomestitvenih ali reprodukcijskih stroškov za nakup ekvivalentne nepremičnine za isti 
namen. Pri tem se predpostavlja, da je vrednost stare nepremičnine (brez upoštevanja 
zemlje, ki namreč ne zastara) ustrezno zmanjšana za fizično poslabšanje ter 
funkcionalno in ekonomsko zastaranje. Ta način temelji na predpostavki, da obveščeni 
kupec ne bo plačal več kot je strošek nabave nove nepremičnine za isti namen. Zato je 
vrednost enaka stroškom nabave popolnoma enake nepremičnine (reprodukcijski 
stroški) oziroma stroškom nabave nepremičnine podobne uporabnosti (nadomestitveni 
stroški), od katerih se odšteje zmanjšanje vrednosti zaradi: 
− fizičnega poslabšanja (obraba zaradi rabe, dotrajanost zaradi starosti, 

izpostavljenost vremenu, pomanjkljivo vzdrževanje, utrujenost zaradi 
obremenitve, itd.); pri tem je lahko poslabšanje za ozdravljivo zastaranje 
kratkotrajnih komponent (kadar so stroški za odpravo pomanjkljivosti manjši od 
dodane vrednosti) in neozdravljivo zastaranje kratkotrajnih in dolgotrajnih 
komponent; 
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− funkcionalnega zastaranja (manjša uporabnost, slabša kvaliteta materialov, 
presežni prostori, ki se ne morejo uporabljati za drug namen, itd.); to je lahko 
ozdravljivo ali neozdravljivo; 

− ekonomskega zastaranja (vpliv makroekonomskega okolja in razmer v panogi za 
namenske nepremičnine). Za odpravo vzrokov tega zastaranja so potrebni 
nesorazmerno visoki stroški, zato je ekonomsko zastaranje v vsakem primeru 
neozdravljivo. 

 
Ta način ima pet osnovnih korakov.  
1. Ocena vrednosti gradbene parcele kot če je nepozidana. 
2. Ocena vrednosti nadomestnih ali reprodukcijskih stroškov novega objekta. 
3. Ocena zmanjšanja vrednosti objekta za fizično poslabšanje, funkcionalno in 

ekonomsko zastaranje. 
4. Sedanja vrednost izboljšave (nadomestni stroški minus zmanjšana vrednost). 
5. Indikacijska vrednost nepremičnine dobljena po nabavnovrednostnem načinu 

(vrednost gradbene parcele plus sedanja vrednost objekta – izboljšave). 
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OCENA TRŽNE VREDNOSTI 

Ocena tržne vrednosti je izvedena po načinu tržnih primerjav, kjer smo analizirali 
prodaje in ponudbe za prodajo stanovanj in na podlagi tega sklepali o tržni vrednosti 
ocenjevanih nepremičnin.  
 

Način tržnih primerjav 

Primerljive prodaje stanovanj 
 
V nadaljevanju so prikazane primerljive prodaje stanovanj, ki kažejo na ustrezen nivo 
vrednosti bivalnih enot znotraj obravnavanega območja. Prodaje so povzete po Evidenci 
trga nepremičnin (http://prostor.gov.si) in po spletni strani www.trgnepremicnin.si.  
 
Tabela 8: prodajne cene stanovanj v Ljubljani 

Št. ID posla Datum 
prodaje Naslov Leto NTP (m2) PUP (m2) PC na UP 

(€/m2) 
1 387441 25.05.2018 Trubarjeva c. 77 1983 38,50 32,60 4.846,63 
2 387994 21.06.2018 Resljeva cesta 42 1986 44,80 39,30 4.274,81 
3 399438 10.08.2018 Metelkova ul. 17 1998 53,10 38,80 2.835,05 
4 393560 20.08.2018 Trubarjeva c. 81 1983 41,40 34,80 3.678,16 
5 412440 19.10.2018 Slomškova ul. 27 1992 58,20 49,00 3.755,10 
6 406869 12.11.2018 Ilirska ulica 8 1965 39,50 39,50 3.037,97 

Vir: http://prostor.gov.si, www.trgnepremicnin.si 
Legenda: NTP … neto tlorisna površina; PUP … prodajna uporabna površina; PC … prodajna cena  
 
Na območju obravnavane soseske smo pridobili 6 prodaj stanovanj v letu 2018. 
 
Prodajne cene so se gibale v razponu med 2.835,05 €/m2 uporabne površine do 
prodajne cene 4.846,63 €/m2 na enoto mere uporabne površine stanovanj. Aritmetična 
sredina prodaj znaša 3.737,95 €/m2, mediana pa 3.716,63 €/m2. Koeficient variacije 
znaša 20,11 %.  
 
Vsa stanovanja so bila prodana brez parkirnih mest, imajo pa pripadajoče kleti in 
balkone, razen pri prodaji št. 6. 
 
Ponudb za prodajo primerljivih stanovanj na obravnavanem območju ni, kar tudi kaže 
na veliko povpraševanje in pomanjkanje ponudbe v centru Ljubljane. 
 
 
 
 
 

http://prostor.gov.si/
http://www.trgnepremicnin.si/
http://prostor.gov.si/
http://www.trgnepremicnin.si/
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Ocena vrednosti stanovanja po metodi tržnih primerjav 
 
Glede na razlike med primerljivimi prodajami ter obravnavano nepremičnino smo 
opravili prilagoditve. Opravili smo prilagoditve zaradi datuma prodaje, leta gradnje ter 
razlike v uporabni površini stanovanja. Analiza je prikazana v tabeli v nadaljevanju.  
 
Tabela 9: prilagoditve  

PRIMERLJIVE 
PRODAJE 

PRILAGODITVE 
Prodajna cena  Datum Površina Leto Lokacija IV na UP 

% % % % % (€/m2) 
PP # 1 0,0% 7,6% -2,9% -0,2% 0,0% 5.056,02 
PP # 2 0,0% 7,6% 0,1% 0,1% 0,0% 4.609,97 
PP # 3 0,0% 3,7% -0,3% -0,8% 0,0% 2.906,75 
PP # 4 0,0% 3,7% -2,0% 0,1% 0,0% 3.744,90 
PP # 5 0,0% 0,0% 3,4% -0,4% 0,0% 3.868,39 
PP # 6 0,0% 0,0% 0,1% 1,9% 0,0% 3.121,27 

Ocenjevana nepremičnina (na UP) 3.888,31 
Ocena: Dominus d. o. o.  
Legenda: IV . . . indikativna vrednost, UP … uporabna površina 
 
Prodajna cena: v primeru prodajnih cen prilagoditve ni potrebno izvesti.  
 
Lokacija: vse prodaje se nahajajo na obravnavanem območju v primerljivih objektih, 
zato prilagoditev ni potrebna. 
 
Mikrolokacija: Prilagoditve glede mikrolokacije znotraj objekta ne izvedemo, saj imajo 
vsi objekti dvigala.  
 
Klet: vsa primerljiva stanovanja imajo kleti, razen prodaje št. 6. Prodajno ceno 
povečamo za ocenjeno vrednost kleti pri ocenjevanem stanovanju 400,00 €/m2.  
 
Datum prodaje: prilagoditev zaradi datuma prodaje izvedemo s pomočjo analize 
prodajnih cen stanovanj v Ljubljani (vir: GURS).  
 
Površina stanovanja: prilagoditve zaradi različnih velikosti smo opravili glede na 
pridobljene prodajne cene, ki smo jih pridobili iz Evidence prometa nepremičnin. 
Odvisnost med površino in prodajno ceno je razvidna iz naslednje pridobljene enačbe 
trenda: 
 
 
Leto izgradnje: prilagoditve zaradi leta izgradnje smo opravili glede na pridobljene 
prodajne cene, ki smo jih pridobili iz Evidence prometa nepremičnin. Odvisnost med 
letom gradnje in prodajno ceno je razvidna iz naslednje pridobljene enačbe trenda: 
 
 

86,397.3ln(x)72,338y +⋅−=

73,188.42ln(x)51,462.3y −⋅=
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Stanje: podrobnejših podatkov o prodajah stanovanj nimamo. Vse analize se nanašajo 
na pridobljene podatke o adaptacijah stanovanj iz internetnih strani Geodetske uprave. 
Glede na pridobljene podatke posebnih prilagoditev ne opravimo. 
 
Ocenjena indikativna vrednost je rezultat prilagoditvene matrike in tehtanja največje 
primerljivosti. Uteži smo enakomerno razporedili v višini 16,67 %.  
 
Glede na pridobljene prodaje ter glede na opravljene analize ocenjujemo, da bi znašala 
indikativna vrednost enote mere ocenjevanega stanovanja v stanju, kot je bilo na dan 
ocene, 3.888,31 €/m2 uporabne površine. 
 
Glede na navedeno znaša ocenjena indikativna vrednost ocenjevanih nepremičnin po 
načinu tržnih primerjav:  
 
39,79 m2 x 3.888,31 €/m2 =               154.715,85 € 
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KONČNA OCENA VREDNOSTI 

V postopku ocenjevanja tržne vrednosti polnih lastniških pravic na obravnavanih 
nepremičninah – stanovanje ID 1737-180-411 s pripadajočo kletno shrambo na naslovu 
Resljeva cesta 40, Ljubljana, za namen prodaje, smo na datum ocenjevanja dobili 
naslednjo indikativno vrednost: 
 
 
- način tržnih primerjav: 154.715,85 € 
 
 
Po skrbnem tehtanju navedenih informacij, opravljenih analizah in pregledu kazalnikov 
vrednosti, je naše mnenje, da je ocenjena tržna vrednost obravnavanih nepremičnin, 
takšnih kot so bile, skladno z navedenimi predpostavkami in posebnimi predpostavkami, 
na datum ocene 01. 04. 2019, za namen prodaje: 
 
 

155.000,00 € 
 
 
 
 
Ljubljana, 04. 04. 2019 

 
Janez Kratnar 

Dominus d. o. o. 
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IZJAVA OCENJEVALCEV 

Po svojem najboljšem prepričanju izjavljava, da: 
− imava kot ocenjevalca vrednosti pravic na nepremičninah potrebno znanje in 

izkušnje za izvedbo projekta ocene vrednosti; 
− je ocenjevanje vrednosti izvedeno objektivno in nepristransko; 
− da sva o predmetu ocenjevanja pridobila vse informacije, ki bistveno vplivajo na 

njegovo oceno vrednosti; 
− so v poročilu prikazani podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter 

prikazani in uporabljeni v dobri veri ter so točni; 
− so prikazane najine osebne analize, mnenja in sklepi, ki so omejeni samo s 

predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami, opisanimi v tem poročilu; 
− nimava sedanjih oziroma prihodnjih interesov glede predmeta ocenjevanja v tem 

poročilu in nimava navedenih osebnih interesov ter nisva pristranska glede oseb 
(fizičnih ali pravnih), ki jih ocena vrednosti zadeva; 

− nisva sama oziroma z nama povezane osebe v zadnjih treh letih opravljal storitve ali 
transakcije s sredstvi oziroma premoženjem, ki so predmet te ocene vrednosti; 

− plačilo za najino storitev v zvezi z ocenitvijo vrednosti ni vezano na vnaprej 
določeno vrednost predmeta ocenjevanja vrednosti ali doseganja dogovorjenega 
izida ocenjevanja vrednosti ali pojava kakršnegakoli poslovnega dogodka, ki bi bil 
posledica analiz, mnenj in sklepov tega poročila; 

− sva osebno pregledala predmet ocenjevanja; 
− nama pri izdelovanju analiz in ocenjevanju vrednosti nihče ni dajal pomembne 

strokovne pomoči; 
− so najine analize izdelane, mnenja in sklepi oblikovani ter to poročilo sestavljeno v 

skladu s pravili ocenjevanja vrednosti, razvrščenimi v hierarhiji pravil ocenjevanja 
vrednosti. 
 
 

 
 

Janez Kratnar, univ. dipl. inž. grad. 
POOBLAŠČENI OCENJEVALEC VREDNOSTI NEPREMIČNIN 

 
 
 

Primož Blaha, univ. dipl. inž. geod. 
POOBLAŠČENI OCENJEVALEC VREDNOSTI NEPREMIČNIN 
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KVALIFIKACIJE JANEZA KRATNARJA 

Izobrazba: 
Univerza v Ljubljani, FGG – univerzitetni diplomirani gradbeni inženir 
 
Strokovna izpopolnjevanja: 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Strokovno pooblastilo za izgradnjo investicijskih objektov 
Zunanjetrgovinska registracija – investicijska dela v tujini 
Ministrstvo za pravosodje RS 
Stalni sodni cenilec in izvedenec za gradbena dela 
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo 
1,. 2., 3. in 4. tečaj ocenjevanja nepremičnin (ASA) 
Ocenjevanje nepremičnin za Otvoritveno bilanco stanja 1993 
Ocenjevanje nepremičnin za potrebe bank 
Slovenski inštitut za revizijo 
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 
Ministrstvo za finance 
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za množično vrednotenje (The International 
Association of Assessing Officers) 
 
Strokovna članstva: 
Združenje sodnih izvedencev in cenilcev gradbene stroke R Slovenije, SICGRAS 
Inženirska zbornica Slovenije, IZS 
Slovenski inštitut za revizijo, SIR 
 
Strokovno delovanje: 
Strokovno delovanje na Slovenskem inštitutu za revizijo 
 
Strokovne izkušnje: 
Sodni izvedenec in cenilec od leta 1987 dalje. 
Šestindvajset let profesionalnih izkušenj v ocenjevanju tržne vrednosti poslovnih, 
industrijskih, stanovanjskih, kmetijskih in specialnih nepremičnin.  
Dvanajst let izkušenj v veliki gradbeni družbi in inženiring družbi pri samostojnem 
vodenju izgradnje energetskih, poslovnih in stanovanjskih objektov, vodenje 
investitorskih in izvajalskih inženiringov. 
Pet let izkušenj v vodenju investicijskih del v tujini. 
 
Sedanje območje delovanja: 
Republika Slovenija, posebno osrednja slovenska regija; druge bivše republike YU 
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ODLOČBI SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO 
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IZJAVA NAROČNIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana jamči, da so 
podatki in informacije, ki jih je v zvezi z vrednotenjem obravnavanih nepremičnin, 
posredovalo družbi Dominus d. o. o. Ljubljana, pravilni in verodostojni. 
Nadalje dovoljuje, da se rezultati ocenitve uporabijo v podatkovnih bazah ocenjevalca in 
Slovenskega inštituta za revizijo, kakor tudi, da ocenjevalec uvrsti pričujočo oceno 
vrednosti v svojo referenčno listo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana,………………2019  

 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 

Podpis in žig 
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PRILOGE 

z. k. izpisi 
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