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1 UVOD 

 
1.1 Problematika in namen magistrskega dela 
 
Leasing nepremičnin se je v Evropi pojavil v srednjem veku kot posledica restriktivnih 

zemljiških zakonov in omejitve dedovanja svobodnih posestev. Moderna oblika leasinga, ki jo 

poznamo danes, pa se je začela razvijati v zadnjih tridesetih letih. Razvila se je kot nadomestni 

finančni instrument za dopolnjevanje bančnih kreditov. Zanimanje za leasing nepremičnin se v 
zadnjih petih letih povečuje tudi v Sloveniji. Prav gotovo so razlogi za to: povečano tveganje pri 

naložbah finančnih sredstev na kreditni osnovi kot tudi restriktivna kreditna politika bank z 

omejeno količino kapitala, manj tvegan značaj leasinga, razvoj zasebnega podjetništva in želja 

po hitrem reševanju finančnih problemov, neopredeljenost leasinga v slovenski zakonodaji, 
neurejenost računovodskih standardov (izvenbilančno financiranje).  

 

Financiranje večjih investicij v nepremičnine je ponavadi zaradi nezadostnih lastnih sredstev bolj 
težko izvedljivo, zato si lahko podjetja pomagajo z bančnimi krediti ali leasingom (Potočnik, 

2000, str. 210). Bistvo leasinga nepremičnin je, da je uporaba nepremičnine tisto, kar ustvarja 

dobiček v podjetju, in ne lastnina. 

 
Leasing predstavlja pogodbeni dogovor med jemalcem leasinga in dajalcem leasinga, kjer se dajalec 

leasinga zaveže, da bo prepustil predmet leasinga (v našem primeru nepremičnino) jemalcu leasinga 

v uporabo ali uživanje proti plačilu s tem, da ima jemalec leasinga po izteku dogovorjenega roka 
pravico, da nepremičnino odkupi (Ross, Westerfield, Jaffe, 2002, str. 586). Poznamo več vrst 

leasinga, kjer bi izpostavili osnovno razlikovanje med leasingom premičnin in nepremičnin. V 

magistrskem delu se bom omejila na leasing nepremičnin. Po Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list 

RS, št. 87/2002) je nepremičnina »prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi 
sestavinami. Vse druge stvari so premičnine.« Druga pomembna vrsta leasinga je razmejitev na 

finančni in operativni leasing. Slednji je zaradi davčnega vidika kompliciran, zato leasing podjetja 

raje tržijo finančni leasing. Finančni leasing se obravnava kot promet blaga, operativni pa kot promet 
storitev. Finančni leasing običajno traja skozi celotno življenjsko dobo nepremičnine, operativni pa 

traja krajše časovno obdobje od življenjske dobe nepremičnine. Finančni leasing se knjiži kot 

osnovno sredstvo pri jemalcu leasinga, ki iz tega naslova lahko amortizira nepremičnino in koristi 

investicijsko olajšavo1, operativni leasing pa se knjiži kot osnovno sredstvo pri dajalcu leasinga, ki je 
v tem primeru upravičen do amortizacije in investicijske olajšave.  

 

Ves čas trajanja pogodbe o leasingu ostaja dajalec leasinga lastnik nepremičnine, njegovo 

lastništvo nad nepremičnino pa je pravno nesporno. Dajalec leasinga ima tako zelo visoko 
zaščito, saj poseduje nepremičnino z lastninsko pravico in lahko v primeru, da jemalec leasinga 

ne bi bil sposoben plačevati svojih obveznosti iz naslova leasinga, nepremičnino proda na trgu in 

si poplača stroške, ki so pri tem nastali. To je tudi osnovna razlika, ki leasing nepremičnin loči 
od bančnega kredita.  

                                                
1 V letu 2005 je le-ta v Sloveniji 20%, v letu 2006 pa ZDDPO-1 investicijske olajšave za nepremičnine ne 
predvideva več. 



 2

Druge prednosti leasinga, ki so v tesni povezavi z lastninsko pravico nad nepremičnino, so: daljši rok 

financiranja v primerjavi s kreditnim financiranjem, dodatna jamstva praviloma niso potrebna, manjša 

potreba po lastnih sredstvih (vendar v odvisnosti od same bonitete jemalca leasinga kot tudi lokacije 
nepremičnine), nižji mesečni obrok leasinga v primerjavi z najemnino ali kreditnim obrokom zaradi 

prilagoditve le-tega življenjski dobi nepremičnine oz. prihodkom iz predmeta leasinga (daljša ročnost), 

zunajbilančno financiranje pri operativnem leasingu, finančne rezerve podjetja pri prodaji s povratnim 

leasingom (angl. sale and lease-back), upravičenost do investicijske olajšave in davčna razbremenitev. 
Kljub temu je leasing nepremičnin v primerjavi z leasingom premičnin pravno zahtevnejši posel in tudi 

bolj tvegan zaradi same vsebine posla kot tudi zaradi same vrednosti nepremičnine. V primerjavi z 

bančnim kreditom pa leasing zaradi stroškov, ki nastajajo z nakupom nepremičnine, vpisom lastnine 
nad nepremičnino ter ponovnim prepisom lastništva po izteku pogodbe o leasingu, ponavadi 

predstavlja dražjo obliko financiranja. 

 

Izredno dinamičen razvoj leasinga nepremičnin v zadnjih letih zahteva večje prilagajanje 
potrebam jemalcev leasinga, kar se med drugim odraža tudi v nižanju pribitkov na obrestno 

mero. Po mnenju Kotlerja (1998, str. 151) se lahko prilagodijo le tista uspešna podjetja, v katerih 

znajo prepoznati nezadovoljene potrebe in trende v makrookolju. 
 

Po podatkih Združenja leasing podjetij Slovenije je vanj vključenih okoli 15 leasing podjetij, ki 

ponujajo leasing nepremičnin v Sloveniji (leta 2000 je bilo teh podjetij samo 9). Le-ta so v letu 

2003 opravila za 80,3 mrd SIT poslov iz naslova leasinga nepremičnin, kar je za 57% več kot 
leto prej. Če primerjamo celotno strukturo dejavnosti leasinga, torej nepremičnine in premičnine 

skupaj, predstavlja to 35% (Finančni trgi, 2004, str. 12). 

 

Namen magistrskega dela je bil preizkusiti domnevo, da je leasing nepremičnin kot zunanji vir 
financiranja v slovenskih podjetjih razmeroma nerazvita in neuporabljena oblika financiranja. Kljub 

temu povpraševanje na finančnem trgu po leasingu nepremičnin počasi narašča zaradi prednosti, ki jih 

le-ta ponuja. S pomočjo tržne raziskave sem pridobila podatke o uporabi leasinga nepremičnin med 
slovenskimi podjetji in o prepoznavnosti leasing podjetij v Sloveniji, ki ponujajo leasing nepremičnin. 

Odgovorila sem še na naslednja vprašanja: ali slovenska podjetja poznajo leasing nepremičnin, ali je le-

ta način financiranja za slovenska podjetja konkurenčen v primerjavi z bančnim kreditom, ali podjetja v 

večji meri poznajo leasing podjetja, ki ponujajo leasing nepremičnin, ter ali so podjetja, ki so že 
uporabljala leasing nepremičnin bila zadovoljna s storitvijo leasing podjetij.  

 

Argumenti, s katerimi je bilo mogoče podpreti navedeno domnevo, so naslednji: 

• Leasing nepremičnin je eden izmed gonilnih sil gospodarskega razvoja, saj pospešuje 
investiranje v gospodarstvo in s tem gospodarski razvoj. 

• Vedno več podjetij povprašuje po leasingu nepremičnin zaradi prednosti, ki jih leasing 
ponuja (ročnost, manjša angažiranost lastnih sredstev, zunajbilančno financiranje). Mednje 
sodijo tudi podjetja, ki imajo dobro boniteto, saj le-ta obravnavajo leasing kot konkurenčno 

obliko financiranja v primerjavi z bančnim kreditom. 

• Leasing nepremičnin je zaradi precejšnje tveganosti samega posla najbolj prisoten med 

trgovskimi in proizvodnimi podjetji. To potrjujeta tudi najbolj pogosti obliki financiranja 

nepremičnin, ki sta poslovne zgradbe in maloprodajni objekti.  
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1.2 Cilj magistrskega dela 
 

Osrednji cilj magistrskega dela je bil empirična analiza o sprejemanju leasinga nepremičnin kot 
zunanje oblike financiranja med slovenskimi podjetji. Cilji tržne raziskave pa so bili: ugotoviti, 

kako slovenska podjetja dejansko poznajo leasing nepremičnin, njegove osnovne značilnosti in 

slovenske ponudnike leasinga nepremičnin in če podjetja zaupajo leasingu nepremičnin v tej 

meri, da ga dejansko tudi uporabljajo. Analiza anketnih vprašalnikov omogoča hiter pregled nad 
dogajanjem na slovenskem finančnem trgu in lažji pregled konkurenčnosti med leasing podjetji v 

Sloveniji ter tako služi k enostavnejšim in fleksibilnejšim smernicam pri napovedi pomembnih 

dejavnikov in smeri razvoja leasinga nepremičnin. S pomočjo anketnega vprašalnika sem 
pridobila primarne podatke, ki so koristili pri odkrivanju dosedanjih pomanjkljivosti na trgu 

leasinga nepremičnin ter posledično k izboljšanju konkurenčnih prednosti na tem trgu. 

 
 

1.3 Uporabljene metode in vsebinska zasnova magistrskega dela 
 

Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila naslednje metode raziskovanja: induktivno in 

deduktivno, komparativno, statistično, empirično metodo, metodo analize, sinteze, klasifikacije, 

deskripcije, kompilacije in anketiranja.  
 

Kritično sem uporabila svoje znanje pridobljeno tekom študija in znanje ter izkušnje iz dostopne 

domače in tuje literature kot tudi praktičnega področja. Podatke za analizo teoretičnega dela sem 
pridobila s pomočjo podatkov Združenja leasing podjetij Slovenije, podatke za analitičen del 

magistrske naloge pa s tržno raziskavo.  

 

Vsebina magistrskega dela sestoji iz šestih poglavij. V drugem poglavju, ki je teoretične narave, 
sem predstavila osnovne značilnosti leasinga, vrste leasinga, računovodsko obravnavanje 

leasinga ter poudarila prednosti in slabosti leasinga. V tretjem poglavju je poudarek na razvoju 

leasinga in trga nepremičnin v Evropski uniji in Sloveniji. Opredelila sem dejavnike, ki so 
vplivali na razvoj leasinga nepremičnin v Sloveniji. Na koncu tega poglavja je predstavljen tudi 

praktičen primer cenitve in izračuna finančnega leasinga za trgovski center, kjer sem 

predpostavila dobro lokacijo nepremičnine in solidno boniteto jemalca leasinga.  

 
Četrto poglavje je usmerjeno trženju leasinga nepremičnin v Sloveniji. Na samem začetku sem 

predstavila storitve in njihove značilnosti, ki so pomembne za razlikovanje storitev od izdelkov. 

Sledi predstavitev ponudnikov leasinga nepremičnin v Sloveniji. Na podlagi statističnih 

podatkov sem prikazala tržne deleže teh podjetij po ustvarjenem prometu na podlagi leasinga 
nepremičnin. V poglavju o tržni usmerjenosti ponudnikov leasinga nepremičnin podajam nekaj 

predlogov za ponudnike leasinga nepremičnin, ki bi lahko prispevali k večjemu uspehu leasing 

podjetij na trgu leasinga nepremičnin.  
 

Peto poglavje je nastalo s pomočjo tržne raziskave med slovenskimi podjetji. V uvodnem delu 

tega poglavja sem predstavila vsebino raziskave, v nadaljevanju tega poglavja pa sem analizirala 

podatke tržne raziskave. Anketne vprašalnike na temo financiranja nepremičnin z leasingom sem 



 4

poslala na 300 podjetij, ki so bila izbrana na podlagi baze GVIN-a. Merila za nastanek baze so 

največja podjetja po kapitalu, sredstvih in čistih prihodkih od prodaje v letu 2002. Pred 

pošiljanjem vprašalnika omenjenega vzorca sem le-tega testirala na vzorcu 10 slovenskih 
podjetij. Na koncu poglavja so podane sklepne ugotovitve tržne raziskave. 

 

Magistrsko delo zaključujem s sklepom, kjer so predstavljene glavne ugotovitve, ki so nastale 

med izdelavo magistrskega dela, literaturo in viri.  
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika prevaja angleški izraz »leasing« kot »lizing«, Slovenski 

računovodski standardi kot »najem«, Zakon o obligacijskih razmerjih pa opredeljuje leasing 
pogodbo kot »zakupna (najemna) pogodba«. Kljub temu sem v magistrskem delu uporabljala 

izraz »leasing«, saj se ta v praksi običajno ne prevaja in se uporablja kar v angleški različici. 

Področje leasinga je precej širok, zato bo v magistrskem delu govora predvsem o leasingu 

nepremičnin in njegovem sprejemanju oz. uporabi med slovenskimi podjetji.  
 

2 LEASING 

 
2.1  Opredelitev in razvoj leasinga 
 

Leasing obstaja že od samega začetka civilizacije. Pojavil se je že leta 3000 p.n.š. v sumerskem 

kraljestvu na današnjem ozemlju južnega Iraka, kjer so visoki uradniki kmetom dajali v leasing 
orodja, zemljo in živino. Leasing je mogoče izslediti tudi pri Rimljanih, ki so imeli najemne 

pogodbe opredeljene v III. knjigi Justinijanovega zakonika. V srednjeveški Evropi je imel 

finančni leasing nepremičnin velik pomen. To pa predvsem zaradi strogega zakona in prepovedi 
pri dedovanju svobodne lastnine. Razvoj leasinga pa je dejansko povzročil razvoj železnic, saj je 

iz leta 1840 znan prvi primer t.i. leasing brez možnosti odkupa po preostali vrednosti (angl. full-

pay-out leasing) v Veliki Britaniji, kjer je po plačilu celotne kupnine lastnina prešla v roke 

jemalcu leasinga. Petnajst let kasneje (leta 1855) je bilo registrirano prvo leasing podjetje na 
svetu, ki se je imenovalo Birmingham Wagon Company. Le-to je ponujalo leasing železniških 

vagonov za premogovnike za obdobje od pet do osem let (Clark, 1990, str. 1).  

 
Razvoj sodobnega leasinga se je začel leta 1952 z ustanovitvijo podjetja, ki se sedaj imenuje 

United States Leasing International Inc v San Franciscu (Stepan, 2000, str. 5). Lahko rečemo, da 

je k razvoju sodobnega leasinga v veliki meri pripomogla tehnologija (od razvoja železnic do 

razvoja reaktivnih letal, računalnikov idr.). Kmalu po razvoju leasinga na ameriškem trgu se je ta 
pričel širiti tudi na mednarodni trg. V 60-tih letih se je leasing širil tudi v druge evropske države 

kot npr. v Veliko Britanijo, Francijo, Italijo, Avstrijo. V Sloveniji se je razvoj leasinga začel v 

90-tih letih. Podatki pričajo, da je leasing precej porasel, z njim pa je porasla tudi likvidnost 
slovenskih podjetij. K razvoju leasinga je vsekakor prispevala tudi potreba po moderni 

računalniški tehnologiji in obratovalnih strojih. Najbolj popularen pa je bil seveda leasing na 

osebna vozila.  
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Besedo »leasing« je zaznati v angleškem, francoskem in latinskem jeziku. Izhaja iz angleškega 

glagola »to lease«, kar pomeni zakupiti oz. najeti, in angleškega samostalnika »lease«, ki pomeni 

zakup, najem. Izvirni pomen besede »lease« se je v angleščini uporabljal v smislu »pustite, 
prepustite (to) zemljo samo, neobdelano« (Stepan, 2000, str. 6; povz. po Simpson, Weiner, 1989, 

str. 769). »Lease« ima svoj pomen tudi v stari francoščini: kot glagol »lais«, ki pomeni dati, 

pustiti, dovoliti, in kot glagol »laisser«, ki pomeni pustiti, prepustiti (Stepan, 2000, str. 6–7; 

povz. po Onions et al, 1967, str. 521). Beseda »laisser« izvira iz latinske besede »laxare«, ki 
pomeni popustiti, prepustiti, osvoboditi nekaj ali nekoga (Stepan, 2000, str. 7; povz. po Coda, 

Sandrone, 2000 str. 167), beseda »lais« pa izvira iz latinske besede »lessum«, ki pomeni 

zapuščino, donacijo (Stepan, 2000, str. 7; povz. po Rey, 1992, str. 1096).  
 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1996) se uporablja beseda lizing, ki pomeni »zakup 

premičnine ali nepremičnine, ki lahko preide v last zakupnika po plačilu določene zakupnine«. 

Povzeto s povedanim se v slovenskem jeziku uporabljajo naslednje besede: najem, zakup, lizing in 
leasing. V večini držav izraza »leasing« ne prevajajo, ker je težko prevedljiv oz. ker se je že zasidral 

v praksi. V Mednarodnih računovodskih standardih (v nadaljevanju MRS) in Slovenskih 

računovodskih standardih (v nadaljevanju SRS) se uporablja izraz »najem«, v Zakonu o obligacijskih 
razmerjih (v nadaljevanju ZOR) pa se uporablja izraz »najemna oz. zakupna pogodba«. 

 

Čeprav SRS uporabljajo kot prevod besede »leasing« izraz »najem« in ZOR (Šinkovec in Tratar, 

2001, str. 540–574) uporablja namesto izraza »leasing pogodba« izraz »zakupna (najemna) 
pogodba«, sem v magistrskem delu zaradi splošne uporabe originalnega izraza »leasing« v praksi 

uporabljala le-tega. Po Nemec in Košir (2001, str. 2) izraz »zakup« iz ZOR še vedno ne zajema 

vseh značilnosti leasinga, ki ga ima le-ta v angleško govorečih državah. 

 
V mednarodni in domači strokovni literaturi je opaziti mnogo opredelitev leasinga in njegovih 

pojavnih oblik. Leasing zelo različno obravnavajo v različnih državah zaradi različnega pogleda 

in uporabe predvsem na računovodskem in davčnem področju. MRS (2002, str. 338) definira 
leasing kot »pogodbeno razmerje, v katerem najemodajalec prenese na najemnika pravico do 

uporabe sredstva v zameno za plačilo ali nizom plačil«. MRS predstavljajo obvezno osnovo 

SRS, le-ti (2003, str. 137) pa finančni leasing opredeljujejo kot »najem, s katerim se na 

najemodajalca prenesejo vsa tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastništva nad predmetom leasinga, 
prenos lastništva pa ni nujen. Poslovni (operativni) najem je vsak leasing, ki ni finančni«. 

 

Leaseurope (Leaseurope, What is leasing, www.leaseurope.org/ pages/ Leasing/What_is_leasing/ 
Leasing_What.asp) opredeljuje leasing kot »dogovor, kjer dajalec leasinga prepusti jemalcu 

leasinga pravico do uporabe sredstva za dogovorjeno časovno obdobje v zameno za plačilo ali 

več plačil.« 

 
Potočnik (2000, str. 208) pojasnjuje leasing kot »posebno obliko najema (zakupa) investicijske 

opreme (redkeje tudi surovin ali materiala) za določen čas. Pri tem se najemodajalec obveže, da 

bo najemojemalcu dal v začasno uporabo določeno stvar in v zvezi z njo opravil določene 
storitve. Najemojemalec se obvezuje, da bo po preteku dogovorjenega roka: stvar vrnil, podaljšal 

pogodbo ali stvar odkupil.« 
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Ross, Westerfield in Jaffe (2002, str. 586) opredeljujejo leasing kot »dogovor med jemalcem 

leasinga in dajalcem leasinga, po katerem ima jemalec leasinga pravico koristiti predmet 

leasinga, v zamenjavo pa mora periodično plačevati to uporabo predmeta lesinga dajalcu 
leasinga. Dajalec leasinga je lahko tako proizvajalec sredstva ali pa neodvisno leasing podjetje. 

V primeru, da je dajalec leasinga neodvisno leasing podjetje, mora le-to od proizvajalca sredstva 

kupiti predmet leasinga v imenu jemalca leasinga.«  

 
Če primerjam leasing s čistim najemom, se le-ta razlikuje po tem, da vsebuje nekatere elemente 

posojilne in prodajne pogodbe. Osnovna razlika pa je v tem, da pri prodaji prenašamo lastninsko 

pravico, pri leasingu pa pravico uporabe.  
 

Na podlagi podane strokovne opredelitve leasinga opredeljujem leasing kot pogodbeno razmerje 

med dajalcem leasinga in jemalcem leasinga, na podlagi katerega dajalec leasinga jemalcu 

leasinga za dogovorjeno časovno obdobje v uporabo prepusti predmet leasinga in tako jemalcu 
leasinga prizna ekonomsko lastništvo nad nepremičnino, jemalec leasinga pa v zameno plačuje 

leasing obroke v času trajanja leasinga. Ob plačilu zadnjega obroka s strani jemalca leasinga pa 

lahko lastništvo preide z dajalca leasinga na jemalca leasinga ali pa tudi ne.  
 

 

2.2 Prednosti in slabosti leasinga 
 
Zagovorniki leasinga ponujajo kar nekaj razlogov, zaradi katerih se leasing nepremičnin bolj 

splača kot sam nakup nepremičnine (Ross, Westerfield, Jaffe, 2002, str. 601): 

• leasing podjetja so zelo fleksibilna, kar se odraža tudi pri fleksibilnosti storitev, ki jih 
ponujajo leasing podjetja; 

• uporaba leasinga je izredno zanimiva, saj podjetjem omogoča razpršenost virov financiranja. 

S tem si lahko podjetja pridobijo boljšo pogajalsko pozicijo pri drugih ponudnikih virov 

financiranja, predvsem pri določanju obrestne mere in višine lastnih sredstev; 

• z leasingom se lahko zmanjšajo davki; 

• leasing lahko v odvisnosti od bonitete jemalca leasinga stoodstotno financira investicijo, 
medtem ko npr. kredit običajno financira manjši del skupnih stroškov investicije; 

• leasing pogodba lahko prispeva k zmanjšanju negotovosti pri sklepanju takšne oblike 
financiranja. Poleg tega je leasing mogoče hitro in enostavno skleniti, saj ima dajalec 

leasinga varnejši položaj s tem, ko obdrži lastninsko pravico nad predmetom leasinga;  

• transakcijski stroški nakupa in financiranja nepremičnine z dolžniškim ali lastniškim 
kapitalom so lahko višji kot pri leasingu nepremičnine.  

 
Navajam še nekaj trditev, zaradi katerih se leasing nepremičnin ne splača (Ross, Westerfield, 

Jaffe, 2002, str. 601): 

• slabši nadzor nad izvenbilančnim financiranjem; 

• stoodstotno financiranje z leasingom ni vedno izvedljivo, ker se znesek financiranja razlikuje 
od bonitete jemalca leasinga in lokacije nepremičnine, čeprav zagovorniki leasinga radi 

izpostavljajo stoodstotno financiranje v primerjavi s hipotekarnim kreditom; 
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• leasing naj bi predstavljal dražjo obliko financiranja v primerjavi s kreditom; 

• preslabo poznavanje leasing podjetij na slovenskem trgu oz. poznavanje le enega, dveh 
večjih spodbuja monopolni oz. oligopolni položaj na trgu, kar pomeni slabši položaj za 
jemalce leasinga; 

• slabo poznavanje leasinga v primerjavi s kreditom med finančnimi direktorji oz. vodjami 
finančnega sektorja in iz tega izhajajoče nezaupanje podjetij v leasing; 

• negativna reklama določenih leasing podjetij (npr. v Sloveniji afera Orion), ki je pripomogla 
k zmedi na trgu leasinga in splošnemu nezaupanju v to obliko financiranja;  

• drugi razlogi, ki jih podjetja vidijo kot pomanjkljivosti.  
 
Leasing prinaša prednosti kot slabosti tako za dajalca leasinga kot tudi za jemalca lesinga. Z vidika 

jemalca leasinga predstavlja leasing prav gotovo največjo prednost ravno zaradi tega, ker prispeva k 

večji likvidnosti podjetij in tako izboljšuje finančni položaj podjetij. Zanj je velikega pomena, da se 
obroki leasinga (najemnina) plačujejo neposredno iz donosov, ki jih nepremičnina ustvarja. Leasing 

omogoča jemalcem leasinga večjo možnost pri uporabi novih tehnologij, saj so nekateri jemalci 

leasinga vezani na hitro spreminjajočo se tehnologijo (v tem primeru se potem tveganje zastaranja 

tehnologije prenese z jemalca leasinga na dajalca leasinga). Leasing omogoča tudi izkoriščanje 
različnih vrst davčnih olajšav2 iz naslova investicij v nepremičnine in s tem lažje predvidevanje 

stroškov. Bolj dostopen je tudi na novo ustanovljenim podjetjem, ki si ponavadi težje zagotovijo 

ustrezna zavarovanja v primeru najemanja kreditov, saj je dajalec leasinga pri leasingu zavarovan že s 
samim lastništvom nad predmetom leasinga. Tisti jemalci leasinga, ki pa leasinga ne želijo prikazati v 

bilanci, pa vidijo prednost v operativnem leasingu, saj le-ta nudi izvenbilančno financiranje3. 

 
Jemalci leasinga kot največjo slabost pri financiranju z leasingom prav gotovo vidijo odvzem 
predmeta leasinga v primeru neizpolnjevanja obveznosti, določenih v leasing pogodbi. Prav tako 

so pogosto mnenja, da je leasing v primerjavi s kreditom ponavadi dražji (predvsem zaradi 

stroškov prenosa lastninske pravice na jemalca leasinga, ki jih nosi jemalec leasinga in zaradi 

daljše ročnosti, kar posledično vpliva na večje obresti). Jemalec leasinga mora kljub uničenju 
predmeta leasinga zaradi višje sile plačevati najemnino (prav zaradi tega je smiselno 

zavarovanje). Pogosto dajalec leasinga poskuša vsa tveganja, ki so predvidena z leasingom, 

prenesti na jemalca leasinga. Če upoštevamo veljavno slovensko zakonodajo pri leasingu 
nepremičnin, se za jemalca leasinga lahko pojavijo težave pri uveljavljanju predkupne pravice po 

zaključku leasinga in prenosa lastništva nad nepremičnino.  

 

Pri nakupu nepremičnine predkupna pravica ne predstavlja posebnega problema, če se glede 
predkupne pravice upošteva veljavna zakonodaja. Obratno pa je lahko pri zaključku leasinga, ko se 

lastništvo prenaša na jemalca leasinga. Po mnenju Skubica (2004, str. 84) pa je »ta problematika 

postala posebno izrazita z začetkom uporabe Stvarnopravnega zakonika (SPZ) in Zakona o urejanju 

                                                
2 Več o tem glej poglavje 2.5. 
3 V nekaterih državah, kot npr. v Nemčiji, je tudi finančni leasing prikazan kot izvenbilančno financiranje, kar 
pomeni, da lahko podjetje kupi nepremičnino, jo financira s finančnim leasingom tako, da ne nepremičnine in ne 
finančnega leasinga ne prikaže v bilanci (Brealey in Myers, 2000, str. 739). Po drugi strani je izvenbilančno 
financiranje vprašljivo, ker se v podjetjih, ki le-to uporabljajo, izvenbilančno ublažujejo kazalci finančnega vzvoda v 
bilančnih izkazih. 
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prostora (ZUreP-1), saj je vrsta zakonov določala zakonsko predkupno pravico tudi že pred njeno 

uveljavitvijo. Tako se ob odsotnosti zakonodaje, ki bi urejala trg leasinga, razen nekaterih določb 

Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV), pojavlja realna nevarnost, da bi ob zaključku leasinga 
in s tem povezanim prenosom lastništva na jemalca leasinga, kakšna tretja oseba lahko uveljavila 

predkupno pravico (po preostali vrednosti nepremičnine)«. Nekateri zakoni (in uredba), ki določajo 

zakonsko predkupno pravico so pojasnjeni v prilogi 1.  

 
Dajalec leasinga ima v primerjavi z jemalcem leasinga močnejšo pozicijo, ker ima pravno 

lastništvo nad predmetom leasinga, kar je zanj tudi najpomembnejša prednost. V primeru 

neplačevanja obrokov leasinga lahko dajalec leasinga jemalcu leasinga preprosto celo odvzame 
predmet leasinga, ga proda in tako poplača stroške, ki so nastali iz tega naslova. 

 

Dajalec leasinga nosi pri financiranju s finančnim leasingom tveganje nelikvidnosti jemalca 

leasinga, zato je pri odločitvi o financiranju izrednega pomena boniteta jemalca leasinga in 
lokacija nepremičnine. Tudi pri financiranju s poslovnim leasingom je dajalec leasinga 

izpostavljen tveganju, da bo ostal z objektom zaradi plačilne nesposobnosti jemalca lesinga. Zato 

mora dajalec leasinga pri odločitvi o pogojih financiranja (tako finančnega kot poslovnega 
leasinga) vedno razmišljati o situaciji, kaj lahko stori, če mu ostane objekt, in temu primerno 

določiti stopnjo pokritosti tveganja.  

 
 
2.3 Vrste leasinga 
 

V literaturi je zaslediti različne vrste leasinga. Strokovnjaki jih vrstijo glede na različna merila 

razvrščanja. Najpomembnejša vrsta leasinga je povezana z načinom njegovega računovodskega 
izkazovanja. Tako MRS kot tudi SRS leasing razvrščajo na finančni in poslovni (operativni) 

leasing. Po Stepanu (2000, str. 36) je ta razvrstitev »zasnovana na obsegu, v katerem tveganja in 

koristi, povezana z lastništvom nad predmetom leasinga, bremenijo dajalca leasinga in jemalca 
leasinga.« Pri tem poudarja, da je pri tem poslu velikega pomena vsebina posla, manj pa oblika 

pogodbe.  

 

Stepan (2000, str. 11) leasing opredeljuje kot »pravni posel, ki je nastal z modernim tržnim 
gospodarstvom.« Danes je leasing danes še vedno pomanjkljivo urejen, kar povzroča nejasno 

delitev med finančnim in operativnim leasingom.  
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Slika 1: Vrste leasinga po Mednarodnih računovodskih standardih 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Vir: Nemec, 1998, str. 12–13.  

 
Po MRS (2002, str. 345) se leasing »razvrsti kot finančni najem, če se pri njem prenesejo skoraj 

vsa tveganja in koristi, povezana z lastništvom. Najem se razvrsti kot poslovni najem, če ne pride 

do pomembnega prenosa tveganj in koristi, povezanih z lastništvom.« Na sliki 1 je podrobneje 

predstavljena delitev na finančni in poslovni leasing po MRS. Kadar niso izpolnjene 
predpostavke o finančnem leasingu, govorimo o poslovnem leasingu.  

 
V tabeli 1 so prikazane značilnosti finančnega in poslovnega leasinga, podrobneje pa bosta obe 

vrsti leasinga predstavljeni v nadaljevanju. Omenila bom tudi ostale vrste leasinga glede na: 

predmet leasinga – leasing premičnin in leasing nepremičnin, udeležence pri sklenitvi leasinga –
pravi in nepravi leasing, dolžino trajanja leasinga – kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni 

lesing, preostalo odkupno vrednost – leasing z možnostjo odkupa po preostali vrednosti, leasing 

brez možnosti odkupa po preostali vrednosti in lokacijo pogodbenih strank – leasing znotraj 
državnih mej, leasing prek državnih meja (angl. cross-border leasing). 

 
 
 
 
 
 
 

NE 

NE 

NE 

NE 

OPERATIVNI LEASING FINANČNI LEASING 

DA 

DA 

DA 

DA 

Lastništvo preide na jemalca leasinga do konca trajanja leasinga. 

Leasing vsebuje možnost pogajanja za nakup. 

Doba leasinga zajema večji del dobe koristnosti predmeta leasinga. 

Sedanja vrednost najmanjše vsote obrokov leasinga je večja ali skoraj 
enaka pošteni vrednosti predmeta leasinga. 
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Tabela 1: Razlike med finančnim in poslovnim leasingom 
 
MERILO FINANČNI LEASING POSLOVNI LEASING

Pogodbena doba ponavadi pokriva večji del dobe 
koristnosti predmeta

predmet leasinga se v njegovi dobi 
koristnosti večkrat ponudi v leasing

Odpoved pogodbe je ni mogoče odpovedati, jemalec 
leasinga mora ob predčasni prekinitvi 
plačati sedanjo vrednost še neplačanih 
obrokov

pogodbo je mogoče odpovedati brez 
večjih posledic za jemalca leasinga

Vzdrževanje in zavarovanje predmeta 
leasinga

krije jemalec leasinga ponavadi oz. lahko krije dajalec 
leasinga

Nosilec tveganj, povezanih z lastništvom 
(izguba, okvare, zastarelost, velikost 
preostale vrednosti)

jemalec leasinga dajalec leasinga

Prodaja predmeta leasinga jemalec leasinga pri njej sodeluje je v rokah dajalca leasinga

Iztržek od prodaje predmeta leasinga 
pripada

večji del jemalcu leasinga izključno dajalcu leasinga

 
Vir: Grant in Gent, 1992, str. 16–17. 

 

 

2.3.1 Finančni leasing 
 

Finančni leasing je po MRS (2002, str. 342) opredeljen kot »najem, pri katerem se prenesejo vse 
pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva; lastninska pravica lahko 

preide na drugo stran ali pa tudi ne«.  

 
Finančni najem je po SRS (2003, str. 137) opredeljen kot »najem, na podlagi katerega izkazuje 
najemodajalec finančne prihodke in pri katerem se pomembna tveganja in pomembne koristi, 

povezane z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na 

najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. Takega najema 
praviloma ni mogoče razveljaviti. Najemodajalcu zagotavlja povrnitev naložbe v najem in še 

dobiček. Pri finančnem najemu pretvori najemodajalec svoja sredstva v finančno naložbo 

najemnika. Ta naložba se izkaže kot razlika med seštevkom dogovorjene najemnine in 

nezajamčene preostale vrednosti sredstva ter seštevkom v najemnino zajetih finančnih 
prihodkov.« 

 

Zaradi pomanjkljive opredelitve leasinga v SRS je Slovenski inštitut za revizijo podal pojasnila 

za ločevanje med finančnim in poslovnim leasingom. V teh pojasnilih omenjeni inštitut govori o 
finančnem leasingu, ko je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev (Štrekelj, 2001, str. 24; 

povz. po SRS, 2002, str. 31)4: 

1. Ob koncu leasinga se lastništvo sredstva prenese na jemalca leasinga. Šteje se, da ta pogoj ni 
izpolnjen, če to nedvoumno izhaja iz leasing pogodbe. 

2. Jemalec leasinga ima možnost kupiti sredstvo po ceni, ki naj bi bila po pričakovanju precej 

manjša od poštene vrednosti na dan, ko je možno opcijo nakupa izrabiti, in je ob začetku 

leasinga precej gotovo, da bo jemalec leasinga izrabil možnost, ki mu je na voljo. 

                                                
4 Glej tudi MRS 2001 (2002, str. 345–346). 
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3. Trajanje leasinga se ujema z večjim delom dobe koristnosti sredstva, na koncu pa lahko pride 

do prenosa lastništva ali pa ne. V vseh primerih, ko je leasing obdobje enako ali večje od 

75% dobe koristnosti osnovnega sredstva, se šteje, da gre za finančni leasing. Ko leasing 
obdobje ni enako ali večje od 75% dobe koristnosti v leasing vzetega osnovnega sredstva, v 

pogodbi pa je določeno, da se le-ta lahko podaljša najmanj do 75%, in je pričakovati, da bo 

do takega podaljšanja prišlo, gre za finančni leasing. 

4. Ob začetku leasinga je sedanja vrednost najmanjše vsote najemnin večja ali enaka od celotne 
poštene vrednosti sredstva, ki je predmet leasinga, zmanjšana za podpore in dobropise na 

račun plačila davkov, ki jih ima tedaj jemalec leasinga, na koncu pa lahko pride do prenosa 

lastništva ali ne. 
5. Za finančni leasing gre v vseh tistih primerih, ko je sklenjena leasing pogodba, s katero 

dajalec leasinga da v leasing sredstvo, ki je proizvedeno izključno za potrebe jemalca 

leasinga in ima po izteku pogodbe ekonomski pomen le zanj. 

6. Vsak leasing, ki ni finančni, je operativni. 
7. Leasing z zadolžitvijo (angl. leveraged lease) se praviloma šteje za finančni leasing. 

8. Najem nepremičnin (predvsem zemljišč in zgradb) se praviloma šteje za poslovni leasing. 

9. Jemalec leasinga in dajalec leasinga v pogodbi jasno opredelita, za kakšno vrsto leasinga gre. 
Če je iz pogodbe razvidno, da gre za tako vrsto posla, kot je opredeljeno od 1. do 5. točke, se 

šteje, da gre za finančni leasing, kar mora biti v pogodbi navedeno.  

 

Finančni leasing je primerljiv z dolgoročnim kreditom in se davčno obravnava kot promet blaga. 
Osnovne značilnosti finančnega leasinga so naslednje: ekonomsko lastništvo ima jemalec 

leasinga, pravno in zemljiškoknjižno lastništvo ima dajalec leasinga, upravičenost do 

investicijske olajšave ima jemalec leasinga, davčno priznani stroški, ki jih uveljavlja jemalec 

leasinga, so amortizacija in obresti, davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) se 
obračuna enkratno ob prenosu predmeta leasinga na celotno vrednost predmeta leasinga 

(vključno na obresti), glavna tveganja s predmetom leasinga nosi jemalec leasinga, jemalec 

leasinga lahko predmet leasinga kupi po preostali vrednosti predmeta leasinga.  
 

Zaradi zgoraj imenovanih lastnosti sta se pri finančnem leasingu oblikovali še dve obliki, in sicer 

t.i. prodaja s povratnim leasingom (angl. sale and lease-back) in leasing z zadolžitvijo (angl. 

leveraged lease). Ko sta jemalec leasinga in prodajalec nepremičnine ista oseba, govorimo o 
prodaji s povratnim leasingom. V tem primeru lastnik nepremičnine le-to zaradi podjetniških ali 

davčnih razlogov proda dajalcu leasinga s tem, da jo jemalec leasinga istočasno vzame na leasing 

in še naprej uporablja za svojo dejavnost. Torej jemalec leasinga še vedno obdrži pravico 
uporabe predmeta leasinga, medtem ko se lastništvo nad predmetom leasinga prenese na dajalca 

leasinga. Brealey in Myers (2000, str. 736) pravita, »da je ta oblika leasinga bolj pogosta pri 

leasingu nepremičnin«.  

 
Pri leasingu z zadolžitvijo sodelujejo tri stranke, in sicer: jemalec leasinga, dajalec leasinga in 

dajalec kredita. Jemalec leasinga se tako kot pri drugih vrstah leasinga zaveže plačati obroke 

leasinga, dajalec leasinga pa prav tako kot pri drugih oblikah leasinga kupi predmet leasinga, ga 
preda jemalcu leasinga in mu obračunava obroke leasinga. Posebnost te vrste leasinga je v tem, 

da dajalec leasinga kupi predmet leasinga delno z lastnimi sredstvi (ne več kot 40–50%), delno 
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pa s sposojenimi sredstvi pri dajalcu kredita5. Tako dajalec kredita dobi plačilo obresti s strani 

dajalca leasinga. V primeru neplačila obveznosti posojila, začne dajalec kredita sam prejemati 

obroke lesinga, saj je njegovo bistveno jamstvo pri tej obliki leasinga, da ima na prvem mestu 
vpisano hipoteko. Z vidika jemalca leasinga ni nobene razlike med to in ostalimi oblikami 

finančnega leasinga, z vidika dajalca leasinga pa je razlika v tem, da pri tej obliki leasinga vloži 

le del sredstev, dobi pa plačane obroke leasinga in vse davčne pravice pri lastništvu predmeta 

leasinga. Z delom teh obrokov leasinga plača dolg dajalcu posojila (Ross, Westerfield, Jaffe, 
2002, str. 588). Takšna oblika leasinga se najpogosteje uporablja v državah, ki imajo razvit in 

učinkovit davčni sistem (Debeljak, 2001, str. 13) in v primeru, ko gre za zelo visoko vrednost 

neke nepremičnine.  
 

 

2.3.2 Poslovni (operativni) leasing 

 
Poslovni (operativni) leasing MRS (2002, str. 342) definirajo kot »najem, ki ni finančni najem«. 
Tudi po SRS (2002, str. 137) je poslovni leasing »vsak najem, ki ni finančni najem«. Dajalec 

leasinga v svojih poslovnih knjigah izkazuje sredstvo dano v leasing kot svoje opredmeteno 

osnovno sredstvo, najemnino pa kot poslovni prihodek. Poslovni (operativni) leasing je 

primerljiv z dolgoročnim najemom in se davčno obravnava kot promet storitev.  
 

Osnovne značilnosti operativnega leasinga so naslednje: ekonomsko lastništvo ima dajalec 

leasinga, pravno in zemljiškoknjižno lastništvo ima dajalec leasinga, upravičenost do 
investicijske olajšave ima dajalec leasinga, davčno priznan strošek, ki ga uveljavlja dajalec 

leasinga, je obrok leasinga, DDV se obračuna mesečno na obrok leasinga, glavna tveganja s 

predmetom leasinga nosi dajalec leasinga, jemalec leasinga lahko predmet leasinga kupi samo po 

tržni vrednosti predmeta leasinga.  
 

Če poslovni leasing primerjamo s finančnim leasingom, ugotovimo, da stroški v leasing danega 

sredstva pri poslovnem leasingu praviloma niso v celoti pokriti z obročnimi odplačili jemalca 
leasinga, saj je obdobje uporabe krajše od dobe koristnosti predmeta leasinga. Poleg tega je za 

poslovni leasing značilna tudi neomejena možnost preklica pogodbe z običajnim odpovednim 

rokom (Gerbec, Košir, 1999; povz. po Jerman, 2001, str. 4). 

 
V tujini že prevladuje poslovni leasing nepremičnin, v Sloveniji pa po njem povprašujejo 

predvsem tuja podjetja. Slovenska podjetja dajejo prednost finančnemu leasingu, saj se le-ta po 

preteku finančnega leasinga odločajo za lastništvo nad nepremičnino. Tuja podjetja pa se že 

zavedajo, da je pomembnejša uporaba nepremičnine kot lastništvo nad njo ter se tako ne želijo 
ukvarjati s posedovanjem nepremičnin, temveč samo s svojo osnovno dejavnostjo. 

 

 

                                                
5 Pri tej vrsti leasinga je dajalec kredita običajno banka, hranilnica, zavarovalnica ali pokojninski sklad.  
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2.3.3 Druge vrste leasinga 
 

Različni avtorji leasing različno razvrščajo. Potočnik (2000, str. 209) loči med naslednjimi 

vrstami leasinga: 

• leasing premičnin in nepremičnin; 

• pravi in nepravi leasing; 

• leasing potrošnih dobrin, investicijski leasing, proizvodni leasing; 

• leasing z možnostjo odkupa; 

• leasing glede na čas najema; 

• leasing glede na ugodnosti za jemalca leasinga. 
 

Pri pravem leasingu sodelujejo trije udeleženci: proizvajalec oz. prodajalec sredstva, leasing 

podjetje in uporabnik sredstva. Tako pri tej obliki ločimo dve pogodbi: kupoprodajno, ki jo 
skleneta leasing podjetje in prodajalec sredstva, in leasing pogodbo, ki jo skleneta leasing 

podjetje in uporabnik sredstva. Opisano drugače: leasing podjetje v imenu uporabnika (jemalca 

leasinga) kupi neko določeno sredstvo od prodajalca sredstva. Značilnost nepravega leasinga, ki 

počasi že izgublja pomen, je, da je leasing podjetje v tem primeru izključeno. Proizvajalec 
sredstva daje predmet leasinga direktno uporabniku v leasing. 

 

V tabeli 2 so predstavljene nekatere posebne vrste leasinga, in sicer glede na: status jemalca 
leasinga, dolžino trajanja leasinga, vrsto dogovorjenih obveznosti po izteku leasing obdobja, 

vrsto in obseg dogovorjenih obveznosti pri vzdrževanju predmeta leasinga, sedež dajalca in 

jemalca leasinga, davčno zakonodajo, velikost poplačila nabavne vrednosti predmeta leasinga. 

 
Tabela 2: Pregled preostalih vrst leasinga 
 
Glede na: Vrste leasinga

  • direktni leasing
  • indirektni leasing
  • kratkoročni leasing
  • srednjeročni leasing
  • dolgoročni leasing
  • terminski leasing
  • obnovitveni leasing
  • leasing z možnostjo odkupa
  • čisti leasing
  • bruto leasing
  • leasing potrošnih dobrin
  • leasing premičnin
  • leasing nepremičnin
  • leasing prek državnih meja
  • leasing znotraj državnih meja
  • resnični ali davčno priznani leasing
  • davčno nepriznani leasing
  • popolnoma poplačan leasing
  • delno poplačan leasing

status jemalca leasinga

dolžino trajanja leasinga

vrsto dogovorjenih obveznosti po izteku leasinga obdobja

vrsto in obseg dogovorjenih obveznosti pri vzdrževanju predmeta 
leasinga

sedež dajalca in jemalca leasinga

vrsto predmeta leasinga

davčno zakonodajo

velikost poplačila nabavne vrednosti predmeta leasinga

 
Vir: Dulc, 2000, str. 10; povz. po. Košir, 1987, str. 38, Nemec, 1998, str. 13–14. 
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Omeniti je treba še dva modela, ki se uporabljata pri financiranju z leasingom. Leasing podjetja 

lahko z jemalcem leasinga sklenejo leasing brez možnosti odkupa po preostali vrednosti (angl. 

full-pay-out leasing) ali leasing z možnostjo odkupa po preostali vrednosti (angl. non-full-pay-
out leasing). To pomeni, da pri prvem modelu jemalec leasinga z leasing obroki poplača celotno 

vrednost sredstva z obrestmi, pri drugem modelu pa mora jemalec leasinga odkupiti vrednost 

sredstva z neko preostalo vrednostjo, če želi lastništvo nad predmetom leasinga prenesti nase.  

 
 

2.4 Računovodsko obravnavanje leasinga  
 
Tudi računovodsko izkazovanje v svetu je različno glede na to ali gre za ekonomsko ali pravno 

vsebino lastništva. Medtem ko daje ekonomsko lastništvo jemalcu leasinga samo pravico do 

uporabe predmeta leasinga, daje pravno lastništvo dajalcu leasinga še pravico do neomejenega 

razpolaganja nad predmetom leasinga. Ob upoštevanju kategorij pravnega in ekonomskega 
lastništva se v različnih državah leasing tudi različno prikazuje. Prvi, ki so uredili računovodsko 

izkazovanje leasinga že v letu 1949, so bile ZDA. Za tem je sledilo kar nekaj standardov, dokler 

Mednarodni komite za računovodske standarde ni pričel težiti k standardizaciji na mednarodnem 
nivoju. Tako so leta 1984 pričeli veljati računovodski standardi International Accounting 

Standard (IAS6). Vendar IAS oz. MRS niso prisilne narave, temveč le priporočilo za izkazovanje 

podatkov v računovodskih izkazih (Nemec, Košir, 2001, str. 2).  

 
V tabeli 3 je prikazano računovodsko izkazovanje leasinga po MRS. Ključnega pomena za 

pravilno izkazovanje leasinga v računovodskih izkazih jemalca in dajalca leasinga je pravilno 

razvrščanje leasinga. Osnovno sodilo za razvrščanje je opredeljeno kot prenos vseh pomembnih 

oblik tveganja in koristi v zvezi s sredstvom. 
 

Tabela 3: Računovodsko izkazovanje leasinga po MRS 
 

Jemalec leasinga Dajalec leasinga Jemalec leasinga Dajalec leasinga

B
il

an
ca

 s
ta

n
ja

sredstvo in kot dolg v znesku, 
ki je na začetku najema enak 
pošteni vrednosti v najem 
vzetega sredstva ali sedanji 
vrednosti najmanjše vsote 
najemnin, če je ta manjša

terjatev v vrednosti, ki je enaka 
čisti naložbi v najem; 
najemnina je razdeljena na del, 
ki predstavlja vračilo glavnice, 
in na del, ki predstavlja 
prihodke od financiranja

sredstvo v skladu z njihovo 
naravo

Iz
ka

z 
us

pe
ha

strošek amortizacije v vsakem 
obračunskem obdobju; če ni 
zagotovila o prenosu lastništva 
najetega sredstva, ga je 
potrebno amortizirati bodisi 
med trajanjem najema bodisi v 
dobi koristnosti v odvisnosti od 
tega, katera je krajša

prihodki od financiranja, ki so 
zasnovani tako, da odsevajo 
stalno obdobno stopnjo 
donosnosti nevrnjene čiste 
naložbe

odhodek po enakomerni 
časovni metodi v celotni dobi 
najema ne glede na to, kako se 
plačuje

prihodki od najemnin, ki se 
prikazujejo enakomerno med 
trajanjem leasinga, ne glede na 
njihovo plačevanje; 
amortiziranje sredstev, danih v 
poslovni najem, mora biti 
usklajeno z običajnimi 
usmeritvami za amortiziranje 
podobnih sredstev pri dajalcu 
leasinga

FINANČNI LEASING POSLOVNI LEASING

 
Vir: Nemec in Košir, 2001, str. 8–9.  

                                                
6 V prevodu MRS. 
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Jemalec leasinga pripozna v bilanci stanja finančni leasing kot sredstvo in dolg, dajalec leasinga 

pa kot terjatev v višini čiste naložbe v najem. V izkazu uspeha jemalca leasinga se izkažejo 

stroški amortizacije in odhodki financiranja, v izkazu uspeha dajalca leasinga pa prihodki od 
financiranja. Dajalec leasinga prikaže v svoji bilanci stanja poslovni leasing kot sredstvo, ki je 

predmet poslovnega najema, v izkazu uspeha pa prikaže prihodke od najemnin ter stroške 

amortizacije. Jemalec leasinga pri poslovnem leasingu izkazuje samo stroške najemnin (Nemec, 

Košir, 2001, str. 2–3). 

 
 
2.5 Davčna ureditev pri prometu z leasingom nepremičnin 
 
Pri financiranju nepremičnin se srečujemo z dvema vrstama davkov, in sicer z davkom na 

promet nepremičnin (v nadaljevanju DPN) in davkom na dodano vrednost (DDV).  

 
Z DPN7 je obdavčen promet, t.j. odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini in zamenjava 

ene nepremičnine za drugo nepremičnino, ki je opravljen v RS. Davčni zavezanec pri prodaji 

nepremičnine je prodajalec nepremičnine, pri zamenjavi nepremičnine pa vsak udeleženec v 
zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji. Plačnik DPN pa je lahko tako zavezanec kot tudi 

kupec, kadar je obveznost plačila s pogodbo prenesena nanj. Osnova za DPN je prodajna cena 

nepremičnine. Davčna stopnja je 2% od davčne osnove. Davek se plača pri davčnem uradu, kjer 

nepremičnina leži. Pomembno pa je tudi opozoriti, da brez dokazila o plačilu davka ni mogoče 
overiti podpisov na pogodbi o prenosu nepremičnine. DPN se ne plača, kadar: 

a) gre za obdavčitev z DDV (za prenos nepremičnine se ne šteje prenos lastninske pravice na 

nepremičninah, od katerih je bil plačan DDV); 

b) v primeru oprostitve prenosa nepremičnin (diplomatska in konzularna predstavništva, prenos 
nepremičnin na druge mednarodne organizacije, prenos nepremičnin iz naslova razlastitev, 

prenos kmetijskih zemljišč v zvezi z agrarnimi operacijami, prenos nepremičnin v postopku 

prisilne poravnave).  
 

Pred uvedbo DDV8 v začetku julija 1999 se je finančni leasing obdavčeval po Zakonu o 

prometnem davku, ki je bil objavljen leta 1992 v Uradnem listu RS, št. 4/92, leto dni pozneje pa 

je bil s strani Ministrstva za finance dodan še pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku 
(Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92 in 39/93). Pri nepremičninah, zgrajenih pred uvedbo DDV 

(1. julij 1999), je prodajalec oz. jemalec leasinga ob sklenitvi posla plačal DPN v vrednosti 2% 

od njene vrednosti. ZDDV pa sedaj pravnim osebam omogoča, da se lahko dogovorijo in promet 
opravijo v sistemu DDV. Kljub temu tudi ta zakon ni dokončno razrešil problem obdavčevanja 

finančnega leasinga. Z davčnega vidika je ključnega pomena jasna opredelitev vrste prometa, in 

sicer: ali gre za promet blaga (finančni leasing) ali promet storitev (poslovni leasing). Zato 

davčni urad RS aktivno pregleduje leasing pogodbe v leasing podjetjih, saj smatra, da se leasing 
med pogodbenima strankama velikokrat sklene ravno zaradi izogibanja plačilu davkov.  

                                                
7 Povzeto iz Zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN, Uradni list RS št. 57/99). 
8 Povzeto iz Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV, Uradni list RS, št. 89/98, 134/03, št. 17/04, št. 45/04). 
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Kot davčni zavezanec se po ZDDV šteje oseba, ki opravi promet blaga, torej dajalec leasinga, ali 

oseba, ki opravi promet storitev. Poleg davčnega zavezenca, ki opravi promet blaga ali storitev 

na območju RS, od katerega se plačuje DDV, mora DDV plačati med drugim tudi jemalec 
leasinga, če prejme storitve iz 3. odstavka 17. člena ZDDV s strani tujega dajalca leasinga, ki v 

RS nima sedeža oz. poslovne enote. Kot promet blaga se opredeljuje prenos lastninske pravice 

na opredmetenih stvareh (premičnine in nepremičnine) na območju Republike Slovenije, če 

zakon ne določa kaj drugega. Za izročitev blaga se šteje, da se ob normalnem poteku dogodkov 
lastništvo prenese najkasneje ob plačilu zadnjega obroka. Glede na ZDDV se kot promet blaga 

obravnava le tista izročitev opredmetene stvari v finančni najem, pri kateri pogodba nedvoumno 

določa, da se opravi tudi prenos lastninske pravice. Kot kraj, kjer je bil opravljen promet blaga, 
se med ostalim šteje tudi kraj, kjer se blago nahaja, ko se opravi promet. ZDDV opredeljuje, da 

se promet, ki ga ni mogoče opredeliti kot promet blaga uvršča kot promet storitev. Kot promet 

storitev (kadar gre za leasing premičnin) se šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki opravlja 

storitve, sedež ali poslovno enoto, iz katere opravlja storitve, ali stalno oziroma običajno 
prebivališče, če ZDDV ne določa drugače. Kadar pa gre za leasing nepremičnin, se DDV 

obračuna v kraju, kjer leži nepremičnina in to ne glede na to, ali gre za promet blaga ali promet 

storitev. Leasing se pri poslovnem leasingu opredeljuje kot promet storitev in ne kot promet 
blaga, kar posledično pomeni, da se DDV obračuna od posameznega obroka zaračunane 

najemnine. Davčna obveznost tako nastane zadnji dan obdobja, za katerega je bil izdan račun. 

Davčna osnova za obračun DDV je vse, kar predstavlja plačilo9, ki ga davčni zavezanec prejme 

od kupca, naročnika ali tretje osebe za opravljen promet blaga oz. storitev. Če v davčno osnovo 
niso vštete trošarine in drugi davki, takse, uvozne dajatve in druge dajatve, razen DDV, posredni 

stroški kot so provizije, stroški zavarovanja, storitve dajalca leasinga, obresti idr., se le-te 

prištejejo davčni osnovi. Pri finančnem leasingu je davčna osnova vse, kar se zaračuna jemalcu 

leasinga, torej celotna kupnina10 oz. seštevek posameznih obročnih plačil. Glede na ZDDV je 
plačilo za opravljen promet blaga po leasing pogodbi plačilo za uporabo stvari, v katero so 

vključene tudi obresti. Izjemo predstavljajo stroški odobritve leasinga (angl. management fee) 

dajalca leasinga, ki predstavljajo pokritje operativnih stroškov v zvezi z realizacijo leasing 
pogodbe.  
 

Pogodbeni stranki se lahko ob izpolnitvi določenih pogojev sami dogovorita, kateri davek bosta 

upoštevali: DDV ali DPN. Kadar gre pri leasingu za prenos lastninske pravice na predmetu 
leasinga (promet blaga), je izrednega pomena, če gre za prvi prenos lastninske pravice na 

novozgrajenih objektih. DDV obdavčuje le prvi prenos lastninske pravice, ki mora biti 

dogovorjen v leasing pogodbi. Kadar ne gre za prvi prenos lastninske pravice na novo zgrajenih 
objektih, se DDV ne obračunava, temveč se skladno z ZDPN obračunava DPN.  

 

Promet objektov in delov objektov skupaj z zemljišči, na katerih so postavljeni, ter promet 

zemljišč (razen stavbnih) je oproščen plačila DDV. Tak promet je obdavčen z DPN po stopnji 
2%. Slednje ne velja, kadar gre za: 

                                                
9 Denar, stvari ali storitve.  
10 Vrednost predmeta leasinga, provizija dajalca leasinga, obresti in drugo.  
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• prvi promet: če je promet opravljen preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oz. 
uporabljeni, ali če je promet opravljen, preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oz. 

prve vselitve. Obdavčitev je v tem primeru ali 20% (splošna stopnja) ali 8,5% za 

stanovanjske in druge objekte, namenjene za trajno bivanje11 ali 

• nezazidana stavbna zemljišča: promet s temi zemljišči je obdavčen z 20% splošno stopnjo.  
 

V kolikor sta tako kupec kot prodajalec davčna zavezanca in ima kupec pravico do popolnega 
odbitka vstopnega davka ter se bo nepremičnina uporabljala izključno za obdavčljivo dejavnost, 

se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da se kljub zakonsko določeni izjemi obračuna predpisani 

DDV (glej sliko 2). V tem primeru morata stranki vsaka svojemu davčnemu uradu predložiti 

izjavo12 v dveh izvodih o nakupu nepremičnine ter obračunu polnega davka, kupec pa mora 
nepremičnino uporabljati najmanj 20 let za namene obdavčljive dejavnosti, v nasprotnem 

primeru pa mora popraviti vstopni davek.  

 
Podobno kot prodajo nepremičnin ZDDV določa tudi oprostitev plačila DDV v primeru najema 

in zakupa (tudi leasinga) nepremičnin, razen kadar gre za: 

• nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v 
počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju; 

• najem parkirnih prostorov, garaž in parkirišč; 

• najem trajno inštalirane opreme ter 

• najem sefov.  

 
ZDDV določa dve vrsti leasinga, vendar razlik med njima ne navaja natančno13: 

1. dajanje nepremičnin v najem z upravljanjem in 

2. dajanje nepremičnin v uporabo. 
 

V skladu z ZDDV velja oprostitev le za dajanje nepremičnin v najem z upravljanjem, medtem ko 

je dajanje nepremičnin v uporabo obdavčeno s splošno stopnjo 20%, razen za športne objekte, 

kadar jih uporabljajo končni potrošniki z namenom, da se ukvarjajo s športom. V tem primeru je 
dajanje nepremičnin v uporabo obdavčeno z znižano stopnjo 8,5%. 

                                                
11 Vendar samo do leta 2007, ko se bo stopnja povečala na 20%. 
12 Skupna izjava mora poleg navedbe prodajalca in kupca vsebovati tudi opis nepremičnine, ki omogoča nedvoumno 
določitev predmeta prometa. 
13 Zakonodajalec ni podrobneje opisal, kakšna je razlika med dajanjem nepremičnin v najem z upravljanjem in 
dajanjem nepremičnin v uporabo. Po Prusniku (2004, str. 143) gre za najem z upravljanjem, ko »najemnik upravlja 
najeto nepremičnino, če prevzame skrb za obratovanje, vzdrževanje in ohranjanje lastnosti najetega objekta ne glede 
na to, ali strošek in izvajanje naštetih opravil bremenita najemodajalca ali najemnika«. Da bi se izognili davčnim 
nejasnostim, je priporočljivo, da je iz najemne oz. leasing pogodbe razvidno, za katero vrsto leasinga oz. oddaje gre.  
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Slika 2: Ponazoritev obdavčitve prometa nepremičnin z DDV oz. DPN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vir: Prusnik, 2004, str. 142. 
 

Pri tem poglavju je potrebno omeniti še davčne olajšave. V letu 2005 so bile še zadnjič predvidene 

investicijske olajšave14 za investicije v nepremičnine. Leta 2002 se je davčnim zavezancem priznala še 
40% davčna olajšava za investicije v nepremičnine, tudi v primeru finančnega leasinga, vendar največ 

v višini davčne osnove. Investicijske olajšave je zakonodajalec postopoma začel ukinjati, ker se je 

izkazalo, da so podjetja v Sloveniji investirala v nepremičnine pretežno zaradi investicijskih olajšav. Po 

1.1.2006 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) ne predvideva olajšav za investicije v 
nepremičnine (glej tabelo 4). V letu 2006 se investicijska olajšava za investicije v nepremičnine 

predvideva samo še za samostojne podjetnike, in sicer bo le-ta 20% (v letu 2004 je bila 40%, v letu 

2005 pa 30%).  

                                                
14 Uveljavljanje investicijske olajšave mora biti v skladu z določili SRS, saj le-to velja le takrat, kadar gre za takšna 
opredmetena osnovna sredstva, ki jih obravnavamo kot osnovna sredstva. Pri uveljavljanju davčnih olajšav so 
davčni zavezanci omejeni z dvema omejitvama (Zakon o davku od dobička pravnih oseb – ZDDPO): 
• davčni zavezanci ne smejo pet let po uveljavljanju davčne olajšave razporediti dobička za udeležbo v dobičku, sicer morajo 

v letu razporeditve dobička za udeležbo v dobičku povečati davčno osnovo za znesek izkoriščane olajšave; 
• v primeru odtujitve opredmetenega osnovnega sredstva prej kot v treh letih po letu uveljavitve olajšave, morajo 

davčni zavezanci v letu odtujitve povečati davčno osnovo za znesek izkoriščene olajšave. 
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Tabela 4: Stopnja investicijske olajšave v Sloveniji na podlagi ZDDPO in ZDDPO-1 v 
obdobju od 2002 do 2006 

 

Leto
Stopnja investicijske 

olajšave
2002 40%
2003 30%
2004 25%
2005 20%
2006 0%    

Vir: Lastni prikaz na osnovi ZDDPO in ZDDPO-1.  
 
V Sloveniji se pripravlja še tretja oblika davka: davek na nepremičnine, ki naj bi na podlagi sodobnega 

sistema določanja vrednosti nepremičnin zagotavljal objektivnost in enakost lastnikov. Sistem 

množičnega vrednotenja so prvi uvedli Američani že v 60-tih letih, v 80-tih letih pa so ga uspešno 
prilagodile tudi nekatere države EU (kot npr. Danska, Švedska, Nizozemska in Finska). V 90-tih letih 

so ga začele uveljavljati tudi vzhodne evropske države (kot so Litva, Latvija, Češka in Madžarska), od 

leta 2000 pa ga že uspešno izvajajo kot določitev vrednosti nepremičnin z metodami množičnega 

vrednotenja (Mitrović, 2004, str. 209). Tudi v Sloveniji se bo premaknilo na tem področju, saj je večina 
izdelkov projekta do te faze že izdelanih in zaključenih, pristojna organa za to pa sta Ministrstvo za 

finance in Geodetska uprava Republike Slovenije.  

 
V Sloveniji se precej razpravlja o posledicah uvedbe davka na nepremičnine (glej tabelo 5). 

Dejstvo je, da je uvedba davka na nepremičnine nujna zaradi poenotenja, odpravljanja 

nepotrebne diskriminacije med zavezanci, določitve davčne osnove na ekonomskih temeljih, 

enakega obravnavanja poslovne in neposlovne nepremičnine in zagotavljanja stabilnega vira 
financiranja občin (Kranjec, 2004, str. 64).  

 

Tabela 5: Argumenti za in proti davku na nepremičnine 
 

Argumenti PROTI davku na nepremičnine Argumenti ZA davek na nepremičnine 

• Davki so nepriljubljeni. 

• Dohodek je obdavčen dvakrat: prvič, ko dohodek 

zaslužimo, in drugič, ko dohodek porabimo. 

• Prizadeti bi bili le lastniki nepremičnin, najemniki pa ne. 

• Pri poslovnih in industrijskih nepremičninah se 

davek skoraj gotovo prenese v ceno produktov, kar 
pomeni, da ga plačujejo potrošniki in ne lastniki. 

Kjer davka ne bo mogoče prevaliti na druge, bo 
kapitaliziran v cenah nepremičnin. 

• Davku se ni mogoče izogniti. 

• Premoženjski davki so korektiv obdavčitve dohodka. 

• Večje premoženje daje zavezancu večjo moč in družbeni 

vpliv, zato je v interesu družbe, da se prevelik vpliv omeji. 

• Gospodarjenje z nepremičninami postane racionalnejše. 

• Občine dobijo finančni vir za gradnjo cest, komunalnih 
naprav, šol in drugega, s čimer ščitijo premoženje 
lastnikov in jim zvišujejo vrednost.  

• Poveča se ponudba praznih in neizkoriščenih nepremičnin. 

Vir: Heric, 2004, www.finance-on.net/print.php?id=106750&tip=1.  

 

Menimo, da je davek na nepremičnine nujno potreben tudi za uravnavanje nepremičninskega 

trga. Z njegovo uvedbo bi se povečala ponudba nepremičnin (predvsem praznih in slabo 

izkoriščenih nepremičnin), kar bi s povečano ponudbo normaliziralo cene nepremičnin, ki so v 
Sloveniji v danem trenutku »prenapihnjene«. S tem bi »nepremičninski balon« končno počil. 

Vendar uvedba novega davka na nepremičninskem trgu ni dovolj za uravnavanje 
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nepremičninskega trga. Več bi bilo potrebno storiti tudi na področju urbanizma, kot npr. hitrejše 

in učinkovitejše preoblikovanje nezazidljivih zemljišč v zazidljiva, s čimer bi se povečala 

ponudba zazidljivih zemljišč, ki bi tako pripomogla tudi k znižanju cen zemljišč v Sloveniji. S 
tem bi se tudi tuja podjetja pričela bolj zanimati za širitev svojih dejavnosti v Sloveniji, kar danes 

ni tako, saj se tuja podjetja velikokrat odločajo za investiranje v sosednje države, ker so za njih 

cene nepremičnin v Sloveniji (predvsem v Ljubljani in okolici) ekonomsko nesprejemljive. 

 
 

3    POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI IN RAZVOJ LEASINGA NEPREMIČNIN 

 
3.1 Opredelitev in vrste nepremičnin ter njihove značilnosti 
 
Nepremičnina je nestandardizirana in edinstvena dobrina, ki predstavlja zemljišče in vse kar se 

nahaja na njem in je nepremično.  

 
V literaturi je zaslediti, da avtorji nepremičnino opredeljujejo kot: 

• zemljišče in vse pripadajoče stvari, ki vključujejo zgradbe in druge stvari, ki so bodisi trajno 
na zemljišču bodisi so mu pripojene (Pšunder in Torkar, 2003, str. 13); 

• premoženje, dobrino ali vrsto imetja, ki vključuje zemljišče in njegove stalne izboljšave 
(Cirman, 2004a, str. 61; povz. po Ring in Dasso, 1985); 

• pravice do zemljišča in njegovih izboljšav (zgradbe, ceste ipd.), kjer je vključen tudi del nad 
površjem in del pod njim v odvisnosti od zakonodaje, ki velja v posameznih državah 

(Cirman, 2004a, str. 61; povz. po Cirman et al., 1999). 

 

Keresteš (2004, str. 7) pravi, da je avstrijski Občni državljanski zakonik15 (ODZ) kot premično 
stvar definiral stvari, ki se dajo prestavljati brez poškodbe tvarine z mesta na mesto. Vse ostalo 

pa je štel za nepremičnine«. Po Stvarnopravnem zakoniku (v nadaljevanju SPZ16) je 

nepremičnina »prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami«, kar 
pomeni, da je pojem nepremičnine enak zemljiški parceli. Po SPZ nepremičnino ne sestavlja 

zgolj zemljišče, temveč tudi vse njene sestavine. Sestavine pa so po SPZ »tiste stvari, ki se v 

skladu s prepričanjem štejejo za del druge stvari«. SPZ omenja tudi »načelo povezanosti 

objekta« (lat. načelo superficies solo cedit), ki določa, da »je vse, kar je po namenu trajno 
spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad ali pod njo, sestavina nepremičnine, če zakon ne določi 

drugače«. Tako so vsi objekti, ki se nahajajo na, nad ali pod zemljiščem sestavina nepremičnine. 

Kot nepremičnine se določajo tudi posebni deli zgradb v etažni lastnini in zgradbe, ki so na 
nepremičnini zgrajene na podlagi stavbne pravice (gre za izjemi od načela superficies solo cedit) 

(Keresteš, 2004, str. 7).  

 

Kot promet z nepremičninami opredeljujemo vse pravne posle, ki se nanašajo na premoženjske 
in stvarne pravice ter druge pravice na nepremičnini. V glavnem gre za nastanek, spremembo ali 

prenehanje lastninske pravice ter za sklepanje leasing razmerij (Breznik in Volk, 2003, str. 4). 

                                                
15 Iz leta 1811. 
16 Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02). 
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Obstaja več različnih meril, na podlagi katerih se delijo nepremičnine17. Uporabila bom klasično 

delitev po tipu nepremičnin (Pšunder in Torkar, 2003, str. 14; povz. po Cirman et al., 1999): 

• stanovanjske nepremičnine (bivalni oz. stanovanjski objekti in stavbna zemljišča za 

stanovanja), pogosta delitev še po trgih in glede na lokacijo (mestne, primestne in druge 

stanovanjske nepremičnine); 

• poslovne nepremičnine (trgovine in trgovski centri, pisarniške zgradbe, hoteli, moteli, 
stavbna zemljišča za poslovno dejavnost in drugi objekti), pogosta je tudi delitev na 
poslovne, gostinske, trgovsko-storitvene, proizvodne in skladiščne nepremičnine; 

• industrijske nepremičnine (tovarniške hale, skladišča, rudniki, stavbna zemljišča za 
industrijsko dejavnost in podobno); 

• kmetijske nepremičnine (kmetije in živinorejske farme, razne rekreacijske nepremičnine, 
razvita zemljišča ob urbanih območjih in druge vrste objektov); 

• nepremičnine za posebne, specialne namene (nepremičnine za izobraževalne, verske, 
kulturne, zdravstvene in druge podobne namene – razni športni objekti, pokopališča in drugi 

sorodni objekti) in 

• javne nepremičnine (avtoceste, razne upravne zgradbe, poštni objekti, parki in drugi 
objekti). 

 

Nepremičnine predstavljajo velik finančni zalogaj in se ponavadi financirajo z dolgoročnim 
kreditom ali leasingom. Prav tako nepremičnine niso standardizirane, kot npr. na trgu 

vrednostnih papirjev, kjer imajo vse delnice ene izdaje enake lastnosti in pravice. Vsaka 

nepremičnina na nepremičninskem trgu predstavlja »original«, kar pomeni, da drugod ne 
moremo najti identične nepremičnine. Prav tako je pri poslovanju z nepremičninami bolj prisoten 

čustveni dejavnik kot razumski (Pšunder, 2004b, str. 2–3).  

 

Če primerjamo nepremičnine z ostalimi dobrinami, lahko ugotovimo, da imajo nepremičnine 
določene specifične lastnosti, ki jih lahko razdelimo v tri velike skupine: fizične, ekonomske in 

institucionalne lastnosti (glej sliko 3). Med fizične lastnosti uvrščamo: nepremičnost, 

neuničljivost, heterogenost in kompleksnost. V nasprotju s premičnino je osnovna značilnost 

nepremičnine ta, da je nepremična. Nepremičnost v celoti velja le za zemljišča, medtem ko je 
prestavljanje zgradb načeloma možno, vendar povezano z izjemno visokimi stroški. Tudi 

neuničljivost v celoti velja le za zemljišča. Vendar je tukaj potrebno razlikovati med fizično 

neuničljivostjo in ekonomsko trajnostjo, ki je lahko zaradi spremenjenih okoliščin drugačna. Po 
ekološki katastrofi in kontiminaciji zemljišča le-to še vedno obstaja, vendar pa je njegova 

ekonomska vrednost enaka nič. Zaradi neločljive povezanosti nepremičnine z lokacijo oz. zaradi 

heterogenosti le-te ni mogoče najti dveh popolnoma enakih nepremičnin. Na nepremičnino lahko 

zaradi njene kompleksnosti oz. večdimenzionalnosti gledamo tudi kot skupek določenih 
karakteristik, npr. velikost, starost, lega, opremljenost, lokacija itd. Tako lahko z empirično 

analizo ugotavljamo tudi implicitne cene posameznih karakteristik (npr. koliko k ceni 

kvadratnega metra prispeva starost objekta) (Cirman, 2004a, str. 61; povz. po Ring, Dasso, 1985, 
190–212).  

 

                                                
17 Glede na lokacijo, velikost, starost, tip, idr. 
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Slika 3: Osnovne značilnosti nepremičnin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vir: Cirman, 2004a, str. 61; povz. po Ring in Dasso, 1985, 190–212. 

 

Med ekonomske lastnosti uvrščamo: redkost, fizično, ekonomsko in socialno lokacijo, soodvisnost in 
dolgo življenjsko dobo. Redkost nepremičnin je relativna, kar pomeni, da se omejen obseg ponudbe 

nanaša na stavbe in zemljišča določene kakovosti. Kljub absolutni omejenosti zemljišč velja, da je 

danes, čeprav ob rastoči populaciji, njihova redkost zaradi učinkovitejše rabe zemljišč (npr. večji 

hektarski pridelki) relativno celo nekoliko manjša kot nekoč. Fizična, ekonomska in socialna lokacija 
pogojujejo različno uporabnost in vrednost. S samo nepremičnino je povezan družbenoekonomski 

značaj soseščine in fizičen značaj okolice, ki ustvarja monetarne in psihološke prednosti in koristi 

lastnikom oz. uporabnikom in se posledično zrcali v sami vrednosti nepremičnine. V okviru lokacije 
igra pomembno vlogo dostopnost nepremičnine v smislu stroškov (čas in stroški transporta), ki so 

potrebni, da pridemo do nepremičnine oz. iz nje. Soodvisnost oz. medsebojno vplivanje uporabe, 

izboljšav in vrednosti se kaže v tem, da je vrednost določene nepremičnine odvisna od značilnosti 

nepremičnin v okolici in od načina njihove uporabe. Tako lahko izgradnja ceste poveča vrednost 
nepremičnin, ki so bolje povezane z mestnimi središči. Na drugi strani so lahko učinki okolja tudi 

negativni. Za nepremičnine je tudi značilna dolga življenjska doba, kar posledično pomeni tudi dolgo 

povračilno dobo investicij v nepremičnine (Cirman, 2004a, str. 61; povz. po Ring, Dasso, 1985, 190–

212).  
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Kot pomembne institucionalne značilnosti nepremičnin pa je potrebno omeniti predvsem 

politične in sociološke sile. Med politične sile, ki imajo velik vpliv na nepremičnine, uvrščamo 

predvsem zakonodajo in druge načine regulacije, kot npr. lokalne in regionalne prostorske plane, 
nadzor najemnin, davčno zakonodajo ter nepremičninska združenja in organizacije18. Med 

sociološke sile, ki bolj ali manj vplivajo na nepremičninski trg, pa uvrščamo predvsem lokalne in 

regionalne navade, predvsem izgled nepremičnin in sam razvoj skupnosti (Cirman, 2004a, str. 

61; povz. po Ring, Dasso, 1985, 190–212).  
 

 

3.2 Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in njihovo financiranje 
 
V Sloveniji je ocenjevanje vrednosti nepremičnin postalo pomembno po letu 1990, še bolj pa 
med lastninjenjem podjetij. Pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin avtoji ločijo med načinom19 

in metodo ocenjevanja. Kot način opredeljujejo skupek metod, ki jo ocenjevalec upošteva pri 

ocenjevanju vrednosti določene nepremičnine, saj je pri vsakem načinu mogoče uporabiti 
najmanj eno metodo ocenjevanja (Pšunder in Torkar, 2003, str. 97).  

 

Poznamo več načinov ocenjevanja nepremičnin, ki so: način primerjave prodaj, 

nabavnovrednostni način in način donosa. Način primerjave prodaj se uporablja, kadar želimo 
določiti tržno vrednost20 nepremičnine. Ocenjevalci svetujejo predvsem uporabo načina 

primerjave prodaj (Pšunder in Torkar, 2003, str. 97; povz. po Jaffe in Sirmans, 1995). Ta način je 

najbolj neposreden, kadar so na voljo podatki o ustreznih prodajah, in tudi najbolj natančen 
kazalec tržne vrednosti nepremičnine. Temelji na načelu substitucij. Ocenjevalec z uporabo te 

metode določa vrednost nepremičnine na podlagi primerjave ocenjevane nepremičnine s 

podobnimi nepremičninami na trgu. Pri tem izbere nedavno prodane podobne nepremičnine ter 

ugotovi razlike med ocenjevano in primerjanimi nepremičninami. Na podlagi razlik, ki vplivajo 
na vrednost, prilagodi cene primerjanih nepremičnin. Rezultat je torej ocena prodajnih cen 

primerjanih nepremičnin, kakor da bi bile te prodane s podobnimi bistvenimi značilnostmi 

ocenjevane nepremičnine. Tako prilagojene cene prinašajo ocenjevalcu sklep o vrednosti 
ocenjevane nepremičnine, torej o najbolj verjetni ceni, ki bi jo ocenjevana nepremičnina pri 

prodaji dosegla na trgu (Pšunder in Torkar, 2003, str. 98; povz. po Friedman in Ordway, 1989). 

Kriteriji, ki jih uporabljamo za izbiro primerljivih nepremičnin, so: časovni dejavnik, fizične 

lastnosti, geografsko področje, prodajni pogoji (Cirman, 2004b, str. 101). To metodo 
uporabljamo predvsem takrat, ko ocenjujemo nepremičnine na aktivnih trgih (stanovanja in 

poslovne nepremičnine). 

                                                
18 Poslovanje z nepremičninami je v svetu postala pomembna stalnica gospodarstva. Da bi zagotovili urejena pravila 
obnašanja, potrebna znanja in ustrezno regulativo, je bila leta 1949 ustanovljena nepremičninska federacija FIABCI. 
Tudi predstavništvo FIABCI Slovenija se trudi prestopiti meje slovenskega prostora in vstopiti v regijske integracije 
na področju poslovanja z nepremičninami (Kapital, 2005, str. 42). Poleg FIABCI Slovenija imamo v Sloveniji tudi 
Nepremičninsko zbornico, ki so jo ustanovili člani Informacijske borze nepremičnin (IBN). Njihov namen je 
(Slonep, Nepremičninska zbornica, www.arhiv.slonep.net/zdruzenja/zbornica.htm, 2005) »uvajanje širših strokovnih 
standardov, ki so nujno potrebni za zagotavljanje strokovnosti, za zaščito pravic in interesov strank, za zagotavljanje 
ugleda stroke ter za zagotavljanje in izboljševanje pogojev za opravljanje dejavnosti na področju prometa z 
nepremičninami. Eden izmed ciljev zbornice je tudi skupno nastopanje članov in zastopanje njihovih interesov«. 
19 Ocenjevalci vrednosti nepremičnin uporabljajo tudi izraz »pristop«. 
20 Uporablja se tudi izraz »poštena tržna vrednost«. 
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Tudi nabavnovrednostni način temelji na načelu substitucije, le da v tem primeru izhajamo iz 

trditve, da ocenjevana nepremičnina ni vredna več, kot znaša gradnja podobne nepremičnine z 

enako uporabnostjo ter s hipotetično enako obrabljenostjo in zastarelostjo. Pri metodi izhajamo 
iz ocene stroškov postavitve enakovrednega objekta. Od dobljene vrednosti nato odštejemo 

zmanjšanje vrednosti (amortizacijo) zaradi fizičnih, notranjih in zunanjih vplivov ter jo 

povečamo za vrednost zemljišča, na katerem ocenjevani objekt stoji, in za vrednost pomožnih 

objektov in nasadov (Pšunder, 2004a, str. 7). Ta pristop se najpogosteje uporablja na nerazvitem 
nepremičninskem trgu, kadar podatkov o tržnih prodajah ni dovolj na razpolago, za javne 

zgradbe (cerkve, šole, upravne zgradbe), zgradbe, kjer ni izrecnega ustvarjanja donosov, zgradbe 

s specifičnimi nameni, presojo različnih investicijskih možnosti v povezavi z izboljšavami in 
obnovitvami objektov, zavarovalne in obdavčitvene namene (Cirman, 2004b, str. 112). 

 

Temeljno načelo, iz katerega izhajamo pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin po načinu donosa 

je, da je nepremičnina vredna toliko, kolikor je sedanja vrednost ovrednotenih koristi, ki bi jih 
lastniku prinašala v prihodnosti. Način donosa sestavlja več metod ocenjevanja vrednosti 

nepremičnin. Metode donosa se uporabljajo za presojanje naložb, saj se naložbe utemeljujejo z 

donosi, ki jih nepremičnina lahko prinese v prihodnosti. To metodo uporabljamo pri 
investicijskem ocenjevanju poslovnih nepremičnin, pisarn, lokalov, proizvodnih objektov vseh 

vrst. Pšunder in Torkar (2003, str. 106) sem uvrščata metodo kapitaliziranja dobička in metodo 

mnogokratnikov. Metoda uglavničenja (kapitaliziranja) dobička temelji na predpostavki, da 

sta donos in zahtevana donosnost oz. mera uglavničenja (kapitalizacije) stalna, zato je ta metoda 
zanesljiva, kadar imamo opraviti s stanovitnimi donosnostmi netveganih naložb, stanovitnimi 

dobički in dolgoročnimi najemi (Pšunder in Torkar, 2003, str. 106, 111). Metoda 
mnogokratnikov pa temelji na mnogokratniku letnega prihodka21, ki predstavlja razmerje med 

vrednostjo in možnim ali dejanskim prihodkom od nepremičnine. Če poznamo tržne podatke o 
možnem ali dejanskem prihodku za ocenjevano nepremičnino ter mnogokratniku za primerljive 

nepremičnine, lahko ocenimo vrednost nepremičnine.  

 
Razvoj podjetništva pogojuje potrebe po financiranju novih poslovnih prostorov, skladišč ali 

trgovskih centrov, ki so nujno potrebni za opravljanje neke osnovne dejavnosti podjetij. Pri 

odločanju za investicije v nepremičnino, podjetje preveri, če bodo bodoči donosi te nepremičnine 

zadovoljivi v primerjavi z investicijskimi stroški. Pri tem podjetja običajno uporabljajo analize 
na osnovi metod neto sedanje vrednosti22 ali interne stopnje donosa23. V kolikor se podjetje na 

podlagi analiz odloči za investiranje v nepremičnino, se še mora odločiti, s kakšnim načinom bi 

bilo le-to najprimerneje kupiti. Na voljo ima: lastniški kapital (nakup z lastnimi sredstvi) ali 
dolžniški kapital (nakup s pomočjo tujih finančnih sredstev). Odločitev o načinu financiranja 

nepremičnine je odvisna od želja in sposobnosti podjetja ter od vrste in vrednosti sredstva.  

 

                                                
21 Letni prihodek je praviloma enak letni najemnini. 
22 Metoda neto sedanje vrednosti (angl. net present value) je po Grantu in Gentu (1992, str. 195) »metoda, ki s 
pomočjo diskontne stopnje diskontira prihodnje donose na vrednost, ki jo ima projekt v današnjem obdobju. To 
diskontirano vrednost lahko potem primerjamo z začetno investicijo.« 
23 Po tej metodi se primerja pričakovana stopnja donosa naložbe s stroški kapitala, ki ga bo moralo podjetje pridobiti 
z zadolžitvijo in/ali povečanjem lastniškega kapitala (Mramor, 1993, str. 323). 
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Ker je lastniški kapital dražja oblika financiranja in ker je življenjska doba nepremičnin dolga, je 

nepremičnine bolj smotrno financirati z dolžniškimi viri. Odločitev za nakup nepremičnine 

vsekakor zahteva več napora in dober razmislek v primerjavi z drugimi sredstvi, ki stanejo 
bistveno manj. Če podjetje ne razpolaga z zadostnimi lastnimi sredstvi ali pa zaradi optimalne 

strukture kapitala želi uporabiti tuje finančne vire, se še mora odločiti med leasingom in 

kreditom (angl. to lease or to borrow).  

 
Kljub temu, da so pri financiranju neke nepremičnine z leasingom najbolj pomembne lastnosti 

nepremičnine in podjetja, ki investira v nepremičnino, se nekatere nepremičnine bolj pogosto 

financirajo z leasingom kot druge. Ross, Westerfield, Jaffe (2002, str. 605) navajajo dva 
pomembna razloga: 

1. Bolj kot je občutljiva vrednost nepremičnine in bolj kot je vprašljivo investicijsko 

vzdrževanje nepremičnine, večja verjetnost obstaja, da bodo podjetja nepremičnino kupila in 

ne financirala z leasingom, saj zagotavlja lastništvo nad nepremičnino nižje stroške 
investicijskega vzdrževanja kot leasing.  

2. Izrednega pomena je tudi cenovna diskriminacija. Leasing lahko predstavlja obliko 

financiranja, ki preprečuje zaračunavanje prenizke cene nepremičnine zaradi nižje ocenjene 
vrednosti le-te.24 

 

Med leasingom in nakupom obstajata dve pomembni razliki (prikazani na sliki 4), ki se odražata 

pri načinu financiranja nepremičnine in v lastništvu nad njo (Ross, Westerfield, Jaffe, 2002, str. 
586–587): 

• Način financiranja nepremičnine – če gre za nakup nepremičnine, le-to financira uporabnik. 
V primeru leasinga nakup nepremičnine financira dajalec leasinga. 

• Lastništvo nepremičnine – lastnik pri nakupu nepremičnine je hkrati njen uporabnik. V 
primeru leasinga pa dajalec leasinga ni uporabnik nepremičnine.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Čeprav je zaradi davčnih vidikov na strani jemalca leasinga v primeru prodaje in povratnega leasinga (angl. sale 
and lease-back) racionalnejše, da se nepremičnina vrednoti čim nižje in tako financira s čim nižjo ceno. Tako lahko 
podjetje z nižjo ocenjeno vrednostjo od knjigovodske vrednosti prikazuje izgubo zaradi podvrednotene 
nepremičnine. 
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Slika 4: Primerjava med nakupom in leasingom 
 

 
Vir: Ross, Westerfield, Jaffe, 2002, str. 587. 

 

Finančni leasing predstavlja obliko financiranja, ki podobno kot kredit predstavlja izposojo finančnih 

sredstev. Medtem ko dajalec leasinga za jemalca lesinga kupi predmet leasinga, se jemalec leasinga 
zaveže, da bo izpolnil pogodbene obveznosti in da bo periodično plačeval obroke leasinga. Posledično 

je denarni tok pri leasingu in nakupu podoben. V obeh primerih podjetje poveča obveznosti, ki jih 

kasneje postopoma odplačuje (Brealey in Myers, 2000, str. 736).  
 

Pri finančnem leasingu je torej pomembna odločitev »leasing versus izposoja (kredit)«. Z 

izračunom neto sedanjih vrednosti stroškov tako leasinga kot kredita, kot tudi z njunimi 

internimi stopnjami donosa, lahko podjetje sklene odločitev, da leasing izbere takrat, ko je neto 
sedanja vrednost stroškov leasinga manjša od neto sedanje vrednosti stroškov kredita oz. ko je 

interna stopnje donosnosti stroškov leasinga manjša od primerljive stopnje stroškov kredita 

(Brigham in Gapenski, 1996, str. 591–595).  
 

Finančni leasing ponavadi pokriva celotno življenjsko dobo neke nepremičnine in se uporablja, 

kadar je jemalec leasinga pripravljen nositi tveganja, ki nastanejo z ekonomsko uporabo neke 

nepremičnine in vodenjem le-te. Zelo podoben je hipotekarnemu kreditu, saj je pri obeh potrebno 
plačevati fiksna plačila. V primeru, da dolžnik ne plačuje plačil, si lahko dajalec leasinga ali 

banka nepremičnino prisvojita. Edina pomembna razlika med finančnim leasingom in kreditom 
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je ta, da imata dajalec leasinga in banka v primeru, ko dolžnik ni sposoben plačevati svojih 

obveznosti, različne pravice. Dajalec leasinga si lahko nepremičnino zaradi pravnega lastništva 

takoj prisvoji, proda in si povrne vse stroške, ki so nastali v tem primeru zaradi neplačevanja 
obveznosti, medtem ko mora banka počakati na razdelitev stečajne mase.  

 

Pri poslovnem leasingu je pomembna odločitev med nakupom nepremičnine in financiranjem 

nepremičnine (»leasing versus nakup«). Temeljno pravilo pri odločitvi ali je neko nepremičnino 
smiselno kupiti ali vzeti na leasing je po Brealeyu in Myersu (2000, str. 742–743) naslednje: če 

podjetje potrebuje nepremičnino za opravljanje svoje temeljne dejavnosti, jo je smiselno kupiti, 

če so letni stroški lastništva nižji v primerjavi z letno vsoto mesečnih obrokov leasinga. 
Povedano z drugimi besedami se podjetju splača kupiti nepremičnino, če jo lahko ceneje 

»najame zase« kot če jo najame od drugih. Poslovni leasing se uporablja zaradi več razlogov:  

• ko podjetje potrebuje neko nepremičnino za krajše časovno obdobje25; 

• ko lahko dajalec leasinga nosi tveganja zastarelosti nepremičnine, saj se nepremičnina vodi 
kot sredstvo pri dajalcu leasinga; 

• leasing podjetje lahko nepremičnino kupi ceneje in jo tudi racionalnejše upravlja, saj je z 
nakupom bolje seznanjeno in ima ponavadi močnejšo pogajalsko pozicijo;  

• ko lahko dajalec leasinga ponudi vzdrževanje nepremičnine.  
 

Vsako podjetje ni finančno sposobno financirati celotne investicijske vrednosti pri nakupu 

nepremičnine. Vendar je potrebno poudariti, da se čisti nakup nepremičnin ne splača niti 

najboljšim podjetjem zaradi tega, ker je za njih bolj smotrno, da denar namenjen za nakup 
nepremičnine uporabijo za financiranje svoje primarne dejavnosti. Bistvo leasinga nepremičnin 

je, da je uporaba nepremičnine tisto, kar ustvarja dobiček v podjetju, in ne sama lastnina. Torej 

pravno lastništvo nad nepremičnino tukaj ne igra velike vloge, temveč ekonomska lastnina. V 
kolikor se podjetje zaradi samih prednosti, ki jih ponuja leasing, bolj nagiba k leasingu, pa 

podjetju preostane samo še odločitev, s katerim leasing podjetjem bo sklenilo posel.  

 

 
3.3 Značilnosti trga nepremičnin in trg nepremičnin v Sloveniji 
 

Trg nepremičnin uvrščamo v trg nepopolne konkurence, saj se v marsičem razlikuje od trga 

popolne konkurence. Lastnosti trga nepremičnin na splošno so: nestandardiziranost 

nepremičnine, omejeno število akterjev na trgu, državna in lokalna regulativa, lokaliziranost 
nepremičnine in slaba informiranost na trgu (glej sliko 5).  

 

 

                                                
25 Bolj kot pri nepremičninah je to izrazito pri sredstvih, ki hitreje zastarajo (npr. pri računalniški opremi ali 
avtomobilih). V tem primeru se jemalec leasinga izogne tveganju tehnološke zastarelosti sredstva.  
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Slika 5: Primerjava med trgom popolne konkurence in trgom nepremičnin nasploh 
 

 
Vir: Cirman, 2004a, str. 65. 
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posploševati. Zanj je značilno slojevito povpraševanje, kar pomeni, da se povprašuje po nepremičninah 

za točno določene namene. Trg in nepremičninski strokovnjaki se temu sicer prilagajajo, vendar pa se 

povpraševanje in ponudba po posameznih tržnih segmentih gibljeta zelo različno. Ponudba na trgu 
nepremičnin je kratkoročno neelastična, ker je na kratek rok izrazito neprilagodljiva. Torej je 

usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem možno le na dolgi rok. Priliv večjega števila ljudi na 

neko področje lahko v kratkem času izrazito poveča povpraševanje po nepremičninah, čemur pa se 

ponudba ni sposobna takoj prilagoditi (npr. v prestolnicah vseh tranzicijskih držav) (Cirman, 2004a, str. 
63–64). 

 

Slaba informiranost na trgu se pojavlja, ker pri nakupu oz. prodaji nepremičnin ne gre za redne 
kupce in prodajalce. Tako ena kot druga stran razpolagajo z nepopolnimi informacijami o cenah 

in drugih značilnostih posameznih nepremičnin. Dogajanje na nepremičninskem trgu je precej 

nepregledno (npr. posli z vrednostnimi papirji se običajno odvijajo na bolj ali manj organiziranih 

trgih, kjer so cene javno objavljene) (Cirman, 2004a, str. 63–64). 
 

Kljub razlikam med trgom nepremičnin in trgom popolne konkurence, trg nepremičnin uvrščamo 

v kapitalski trg, saj so investicije v nepremičnine v veliki meri pogojene s financiranjem 
različnih finančnih institucij (banke, zavarovalnice, nepremičninski skladi). Cene nepremičnin so 

močno odvisne tudi od finančnih oblik financiranja in stroškov, ki s tem nastanejo. Trg 

nepremičnin je med ostalim tudi pokazatelj splošnega gospodarskega gibanja v neki državi, saj je 

le-to odvisno od gibanja ponudbe in povpraševanja. Med obdobjem gospodarske rasti se zaradi 
širitve proizvodnje veča investiranje podjetij, kar posledično dvigne tudi povpraševanje po 

zemljiščih in poslovnih prostorih. 

 

Ponudba in povpraševanje na trgu nepremičnin sta med drugim odvisna tudi od cikličnega 
gibanja na trgu. Investicije v nepremičnine zahtevajo več časa, da se realizirajo. Ravno zaradi 

močno ciklične narave nepremičninske dejavnosti, težjega predvidevanja rasti povpraševanja in 

močne konkurence v branži, poznavalci nepremičninskega trga (Brueggeman in Fisher, 2002, str. 
289) večkrat pravijo, da je nepremičninska dejavnost nagnjena k peridodičnim ciklom 

»prerazvitosti«. Grafična ponazoritev začaranega kroga, ki se pojavlja v nepremičninski 

dejavnosti, se nahaja na sliki 6.  
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Slika 6: Nepremičninski cikel 
 

RAST

UPAD

RAVEN CENDOLGOROČNO POVPREČNO
ŠTEVILO DNI NA TRGU

Visoka raven cen

Nizka raven cen

Skrajševanje časa na trgu

Podaljševanje časa na trgu

Krajšanje časa prodaje
Novogradnje

Daljšanje časa prodaje
Novogradnje

Krajšanje časa prodaje
Ni novogradenj

Daljšanje časa prodaje
Zaključevanje projektov

OŽIVLJANJE

PRESE ŽNA PONUDBA

 
Vir: Cirman, 2004a, str. 72. 

 
Posamezni cikli ponavadi trajajo več let, razdelimo pa jih na faze oživljanja, rasti, presežne 

ponudbe in upada. Cikle na trgu nepremičnin lahko enostavno opazujemo s pomočjo dveh 

indikatorjev: gibanja cen in gibanja povprečnega časa, ki je potreben, da se nepremičnina proda 

(angl. days on the market). Nepremičninski trg se nahaja v najnižji točki, ko nanj preneha 
pritekati ponudba novih nepremičnin. V tem trenutku je prehod nepremičnine od prodajalca na 

kupca najdaljši. Zaradi močnega upada povpraševanja pride do presežne ponudbe in s tem 

posledično do aktivne gradnje novih nepremičnin. Presežna ponudba se postopoma absorbira, 
povprečen čas prodaje se skrajšuje in cene se pričnejo povečevati vse dokler čas prodaje ne 

doseže dolgoročnega povprečja in cene ne dohitijo rast inflacije. V tem trenutku se 

nepremičninski trg nahaja v fazi rasti, kjer cene še vedno naraščajo, povprečni čas prodaje pa se 

zaradi velikega povpraševanja krajša (Cirman, 2004a, str. 71). Visoko povpraševanje in s tem 
posledično možnost zaslužka zaznajo tudi investitorji, ki pričnejo investirati v novogradnje. 

Zaradi daljšega časa, ki je potreben za realizacijo investicij v nepremičnine, povpraševanje še 

naprej presega ponudbo. 

 
Vrh se nahaja v točki, v kateri se rast povpraševanja in rast ponudbe medsebojno izenačita. Ker 

je na nepremičninskem trgu težko predvidevati gibanje povpraševanja, mnogo udeležencev 

opazi, da je trg prešel svoj vrh šele, ko je ta že mimo. Ker investitorji zaradi daljšega časovnega 
realiziranja projekta ne morejo takoj reagirati na nepremičninskem trgu, še vedno ponujajo 

novogradnje kot novo ponudbo vse dokler trg ne preide v fazo presežne ponudbe, ki sproži upad 

povpraševanja, s tem nižje cene in slabše pogoje prodaje nepremičnin. Investitorji takrat že 

zaznajo, da se nepremičninski trg nahaja v fazi upada in skladno s tem reagirajo ter zaustavljajo 
nadaljnjo gradnjo. Trg doseže svojo najnižjo točko takrat, ko na trg preneha vstopati nova 
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ponudba (Cirman, 2004a, str. 71). Ponudba in povpraševanje sta ponovno neuravnotežena. 

Začarani krog se nadaljuje, vendar prehod iz ene v drugo točko na nepremičninskem trgu traja 

daljše časovno obdobje.  
 

Povpraševanje in ponudba na trgu nepremičnin se počasi uravnata, predvsem zaradi tega, ker je 

gradnja novih nepremičnin dolgotrajen proces. To pa dodatno upočasnjujejo tudi prepočasno 

delovanje zemljiške knjige, dolgotrajni postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj in togost 
urbanizma. V kolikor pa takšna tržna neravnotežja nastanejo, pa se le-ta odpravljajo počasi.  

 

V zadnjih letih so se v Sloveniji cene nepremičnin izrazito povečale. Tako je nepremičninski trg 
v Sloveniji v zadnjem obdobju celo neuravnotežen, saj se cene nepremičnin v Sloveniji v 

primerjavi z drugimi državami v Evropi vrtoglave in presegajo svojo ekonomsko upravičenost. 

Vendar pa visoke cene v Sloveniji niso tako visoke zaradi prenizke ponudbe, saj je samo v 

Ljubljani mnogo odprtih projektov za poslovne nepremičnine26, s katerimi se že nekaj let nič ne 
dogaja. Tukaj gre predvsem za mestno središče, saj so mnoge nepremičnine neizkoriščene že 

zaradi tega, ker manjše trgovine v središčih mest niso sposobne privabiti svojih kupcev, ki vedno 

bolj nakupujejo na obrobjih mest, kjer je v zadnjem času zraslo kar nekaj trgovskih con. To 
nepremičninsko zmešnjavo so vzpodbudili: špekulanti, ki umetno napihujejo rast cen (predvsem 

zemljišč) in služijo z ekonomsko neupravičenimi cenami zemljišč, investitorji (predvsem 

gradbena podjetja), ki pred nakupom nepremičnine velikokrat nerealistično kalkulirajo njeno 

vrednost, ob tem pa ne upoštevajo vseh morebitnih tveganj, ki pri tem lahko nastanejo ter 
finančne institucije, ki s financiranjem podpirajo prve in druge. Slednje velikokrat nimajo 

dovolj usposobljenega kadra, ki bi lahko nadziralo dogajanje na nepremičninskem trgu. To pa 

kažejo že s tem, da slepo verjamejo cenilcem in njihovim cenitvam ter so tako zaradi 

»prenapihnjenih« vrednosti nepremičnin velikokrat pripravljeni financirati več, kot je investicija 
v nepremičnino dejansko vredna. Vsaka finančna institucija bi morala imeti zaposlene 

strokovnjake, ki bi znali preverjati cenitve naših cenilcev, da bi se izognili morebitnemu poku 

nepremičninskega trga, kot se je to zgodilo na Japonskem v 80-tih letih. S padcem trga 
nepremičnin bi bile ogrožene tudi nekatere banke, ki tako nesmiselno ravnajo pri financiranju 

svojih strank. 

 

Takšno neravnotežje na trgu nepremičnin, ki so ga povzročile visoke cene, ni upravičeno, zato 
lahko trdimo, da bodo cene poslovnih nepremičnin v Sloveniji kmalu začele padati (kljub temu, 

da je cena povprečne najemnine za poslovni prostor v Ljubljani že od septembra 2003 do marca 

2005 konstantno znašala 11 EUR/m2). Tudi v drugih državah se je zgodilo podobno; cene 
nepremičnin za poslovne prostore so začele drseti navzdol.  

 

Na sliki 7 je viden padec cen najemnin za poslovne nepremičnine na najboljših lokacijah na 

Dunaju, v Pragi in Budimpešti ter za povprečne cene najemnin poslovnih prostorov v Ljubljani, 
ki še vedno držijo konstantno vrednost 11 EUR/m2.  

                                                
26 Tuma (2004, str. 19) meni, da če bi se v Ljubljani dokončali vsi projekti gradnje poslovnih nepremičnin, ki 
trenutno stojijo, bi jih imela prestolnica skupaj za 550.000 m2 več. Več o poku nepremičninskega balona v Sloveniji 
in odprtih projektih za poslovne nepremičnine glej članek Borisa Tume, Poslovnih prostorov dovolj za 25 let, 
Finance, št. 85/1764, str. 19. 



 32

Slika 7: Gibanje cen najemnin za poslovne prostore na najboljših lokacijah na  
Dunaju, v Pragi, Budimpešti in Ljubljani (v EUR/m2)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba:  Podatki za Ljubljano so povprečne cene poslovnih prostorov v Ljubljani in ne samo na najboljših 

lokacijah. 
Vir:   Tuma, 2004, str. 19; povz. po Immorent AG, interna študija, 2004; Slonep, Poslovni prostori, 

www.slonep.net/subareas.html?lev0=1&lev1=4&lang=&lev2=45&lev3=635, 2005. 
 
Preliminarne analize vrednotenja nepremičnine najpogosteje izvajajo z enostavno metodo 

kapitaliziranja dobička. Po Bulcu (2004, str. 56, 58) je »interes kapitala investirati v slovenske 

nepremičnine, v kolikor je mogoče zagotoviti zahtevano donosnost investicije v poslovne 
prostore najmanj 8% do 12%«. Pričakovane donosnosti glede na vrsto nepremičnine so 

prikazane v tabeli 6. 

 

Tabela 6: Pričakovana povprečna letna donosnost investicij v nepremičnine v Sloveniji 
 

Vrsta nepremičnine Pričakovana donosnost
Novogradnje 7-8%
Stanovanja (najemnina 10 €/m2) 6%
Trgovski centri 6-9%
Pisarne 7-11%

 
Vir: Bulc, 2005, str. 57. 

 
Take donosnosti, ki bi bile ekonomsko upravičene, je v Sloveniji težko dosegati, saj se v 

Sloveniji srečujemo s problemom visokih cen zemljišč27 in visokimi stroški komunalnega 

opremljanja, kar sili investitorje k večji intenzivnosti zazidljivosti (angl. floor space index – FSI) 
zemljišč, da bi tako lahko dosegli ekonomijo obsega. Z večjo gostoto zazidljivosti lahko znižamo 

strošek zemlje. Investitorji se pri svojih investicijskih željah ne obremenjujejo samo z visokimi 

cenami zemljišč, temveč tudi z zakonsko dovoljeno gostoto zazidljivosti28, ki je z njihovega 

vidika velikokrat postavljena prenizko. Tudi tukaj se mnogo špekulira, saj mnogi invetitorji 
opravičujejo visoke cen zemljišč ravno zato, ker upajo na večjo gostoto zazidljivosti. Velikokrat 

pa se zgodi, da do te dejansko ne pride.  

 

                                                
27 Zemljišča na najboljših lokacijah v Ljubljani kot npr. na Dunajski cesti so konec leta 2004 dosegala ceno tudi do 
700 EUR/m2. 
28 Še pred kratkim je bil indeks zazidljivosti (FSI) marsikje postavljen na nerazumljivo nizke ravni, kar pa je novi 
državni prostorski načrt, sprejet ob koncu prejšnjega leta, precej izboljšal.  
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Cene zemljišč, ki so višje od 500 EUR/m2, označujemo za špekulativne. Mnogi se visokim 

cenam zemljišč izogibajo tako, da gradnjo usmerjajo izven mestnih središč (predvsem iz 

Ljubljane, kjer so cene prenapihnjene). Če želimo realizirati donosen nepremičninski projekt, 
potem cena zemljišča vsekakor ne sme presegati nekje od 15–25% celotne vrednosti investicije. 

Če je temu tako in visoke cene zemljišča ne moremo opravičiti z večjo gostoto zazidljivosti, 

potem je bolj smiselno opustiti projekt. In ravno takšnih projektov je v Sloveniji precej.  

 
 

3.3.1  Donosnost investicij v poslovne prostore 
 

Poslovni objekti so v zadnjih nekaj letih v Sloveniji izkazovali boljšo ekonomiko, saj so bile 

najemnine poslovnih objektov višje, medtem ko so bile nabavne cene nižje. V letu 2004 pa je šel 
trend v negativno smer, saj so najemnine padle, cene pa so rasle sorazmerno z drugimi cenami 

nepremičnin. Npr. v Ljubljani je zelo težko dobiti poslovni objekt za najemnino, ki bi bila nižja 

od 8 EUR/m2 in višja od 20 EUR/m2. Cene poslovnih objektov se v Ljubljani gibljejo okoli 
2.000 EUR/m2, vendar je ta cena odvisna tudi od velikosti poslovnega prostora, saj je za večji 

poslovni prostor težje dobiti enega kupca, prodaja po delih pa znižuje vrednost celotnega 

objekta. V naslednji tabeli 7 so prikazane najemnine in cene investicijskega kapitala z 

ekonomsko še sprejemljivo ceno poslovnih nepremičnin. Vrednosti so bile izračunane na zelo 
enostaven način in prikazujejo le približno točne vrednosti. Predpostavljena je stabilnost in 

enakovrednost vseh bodočih prihodkov, torej je zanemarjena inflacija, stanovitna diskontna mera 

in izračun vrednosti objektov znotraj življenjske dobe (Bulc, 2004, str. 57–58). Uporabljena je 
bila formula: 

 

r

D
V =  

 

V = vrednost nepremičnine po metodi kapitalizacije dobička 

D = stanovitni dobiček 
r = stopnja uglavničenja (kapitalizacije) 

 
Tabela 7:    Prikaz sprejemljivih cen poslovnih prostorov v poslovnih objektih glede na 

  pričakovane najemnine in zahtevano donosnost vloženega kapitala (v EUR) 
 

Najemnina 

(EUR/m2/mesec) 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%

7,5 1.500 1.286 1.125 1.000 900 818 750

8 1.600 1.371 1.200 1.067 960 873 800

10 2.000 1.714 1.500 1.333 1.200 1.091 1.000

12 2.400 2.057 1.800 1.600 1.440 1.309 1.200

14 2.800 2.400 2.100 1.867 1.680 1.527 1.400

16 3.200 2.743 2.400 2.133 1.920 1.745 1.600

18 3.600 3.086 2.700 2.400 2.160 1.964 1.800

20 4.000 3.429 3.000 2.667 2.400 2.182 2.000

Zahtevana donosnost kapitala (mera kapitalizacije)

 
Vir: Bulc, 2004, str. 58.  
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Najem poslovnih prostorov je za razliko od stanovanjske gradnje bolj podvržen fluktuaciji, kar 

pomeni, da se v primeru recesije v svetu zniža povpraševanje po zasedanju poslovnih prostorov, 

kar sproži padec najemnin. Iz tega razloga so tudi zahtevani donosi pri investicijskem kapitalu za 
poslovne prostore nekoliko višji, kot npr. pri stanovanjih, in naj ne bi bili manjši od 8%. Na 

podlagi vrednosti iz tabele 7 izpostavljamo dva primera (Bulc, 2004, str. 58): 

• pri trenutni višini najemnine 10 EUR/m2 in 8% zahtevani donosnosti kapitala, cena 

nepremičnine naj ne bi presegala 1.500 EUR/m2; 

• pri trenutni višini najemnine 16 EUR/m2 in normalni pričakovani donosnosti kapitala 9%, 
cena nepremičnine naj ne bi presegala 2.133 EUR. V primeru, da se ne doseže 9% 

donosnosti kapitala in dosežemo samo 8% donosnosti kapitala, pa cena nepremičnine ne sme 

presegati 2.400 EUR.  
 

 

3.3.2 Donosnost investicij v trgovske centre 
 

V zadnjem obdobju se je v Sloveniji povečal razvoj velikih trgovskih centrov na obrobjih mesta, 
ki vedno bolj nadomeščajo majhne trgovine v centrih mest. Lokacije na obrobjih mest so z 

vidika cen zemljišč postale bolj atraktivna investicija za trgovce, ki so se med prvimi zavedali 

precenjenosti zemljišč v Sloveniji. Zato so po mnenju Bulca (2004, str. 58) začeli povpraševati 
po »manj vrednih lokacijah«, vendar ob dobri prometni infrastrukturi. Na lokacijah propadlih 

trgovcev ali industrijskih podjetij so se hitro začeli razvijati trgovski centri v Celju (na 

Mariborski cesti) in v Mariboru. V Ljubljani je bila situacija nekoliko drugačna zaradi hitre 

preobrazbe BTC-ja in prisotnosti večjih trgovcev (Mercatorja in Spara). Poleg tega je MOL 
konec 90-tih let pričel prodajati urejeno infrastrukturno trgovsko območje na Rudniku za 250 

DEM/m2. Zadnji nakupi zemljišč na Rudniku so dosegli cene okoli 300 EUR/m2 za večja 

zemljišča, pa tudi do 500 EUR/m2 za posamezne parcele (Bulc, 2004, str. 58).  

 
Tabela 8: Prikaz sprejemljivih cen poslovnih prostorov v trgovskih centrih glede na 

pričakovane najemnine in zahtevano donosnost vloženega kapitala (v EUR) 
 

Najemnina 

(EUR/m2/mesec) 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%

7,5 1.500 1.286 1.125 1.000 900 818 750

8 1.600 1.371 1.200 1.067 960 873 800

10 2.000 1.714 1.500 1.333 1.200 1.091 1.000

12 2.400 2.057 1.800 1.600 1.440 1.309 1.200

14 2.800 2.400 2.100 1.867 1.680 1.527 1.400

15 3.000 2.571 2.250 2.000 1.800 1.636 1.500

17,5 3.500 3.000 2.625 2.333 2.100 1.909 1.750

20 4.000 3.429 3.000 2.667 2.400 2.182 2.000

Zahtevana donosnost kapitala (mera kapitalizacije)

 
Vir: Bulc, 2004, str. 59.  

 
Če pogledamo trgovsko dejavnost, ugotovimo, da je ta bistveno manj občutljiva na stanje 

gospodarstva, zaradi česar je tudi zasedenost nepremičnin v trgovski dejavnosti višja skozi daljše 

obdobje (Bulc, 2004, str. 59). Najemnine za trgovske centre v Sloveniji se gibljejo od 8 EUR/m2 
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do 25 EUR/m2, čeprav lahko te najemnine v odvisnosti od kvadratur krepko presegajo 25 

EUR/m2 (v odvisnosti od kvalitete trgovskega centra).  

 
Kar sem ugotovila že pri poslovnih objektih, velja tudi za najemnine v trgovskih centrih (glej tabelo 8): 

• ob zahtevani donosnosti 8% in najemnini 10 EUR/m2, cena nepremičnin ne bi smela 
presegati 1.500 EUR/m2; 

• ob pričakovani donosnosti 9% in najemnini 15 EUR/m2, cena nepremičnine ne bi smela 
presegati 2.000 EUR. 

 

Največji slovenski trgovci so začeli pravočasno kupovati zemljišča po nižjih cenah, kar jim 

danes omogoča manjšo konkurenco zaradi težjega vstopa novih tujih trgovskih podjetij (Lidl, 
Hoffer, Eurospin itd.), ki trenutno pospešeno iščejo zemljišča za svoje trgovine. Vendar se 

politika posedovanja trgovskih centrov med slovenskimi in tujimi trgovci razlikuje. Tuja podjetja 

običajno ne želijo biti lastniki nepremičnin, ker se raje posvečajo primarni dejavnosti in tako 
kapital uporabljajo za investiranje v svoje primarne dejavnosti. Torej so bolj naklonjena 

poslovnemu leasingu, medtem ko so slovenska podjetja bolj naklonjena finančnemu leasingu že 

zaradi same mentalitete Slovencev »posedovati lastno nepremičnino«. 

 
 

3.4 Razvoj leasinga nepremičnin  
 
3.4.1 Evropska unija 

 
V primerjalni analizi so zajete tiste države EU15 in nove članice EU, članice Združenja 
Leaseurope, ki so podatke tudi posredovale združenju Leaseurope. Podatki za leto 2004 v času 

nastanka magistrskega dela pri organizaciji Leaseurope še niso bili na razpolago. V nadaljevanju 

analiziram skupni trg leasinga po vrednosti sklenjenih pogodb, vrstah nepremičnin, financiranih 

z leasingom, in po ročnosti leasing pogodb ponudnikov leasinga nepremičnin.  
 
 
3.4.1.1  Razvoj skupnega trga leasinga in trga leasinga nepremičnin 

 
S pomočjo statističnih podatkov s strani organizacije Leaseurope, ki so vidni iz tabele 1 v prilogi 

2, je mogoče zaslediti, da sta v letu 2003 v primerjavi z letom 1998 skupni trg leasinga in trg 

leasinga nepremičnin po obsegu prometa med članicami EU najbolj porasla ravno v Sloveniji. 
Na splošno je opaziti, da se leasing zelo hitro razvija v novih članicah EU, nasprotno pa je 

opaziti trend zasičenosti z leasingom v razvitih državah EU. Dejstvo je tudi, da predstavljajo 

nove pridružene države članice EU starim državam članicam nov dodatni trg, ki je povzročil, da 

so se začele investicije pospešeno usmerjati v nove države članice. Zato se je pričel trg leasinga v 
slednjih državah skokovito razvijati. 

 

Za skupni trg leasinga, ki vključuje tako leasing premičnin kot tudi leasing nepremičnin, lahko 

rečem, da je leta 2003 v primerjavi z letom 1998 na podlagi prometa (v mio EUR) poleg v 
Sloveniji (za 315%) zelo porasel tudi v Estoniji (za 244,60%), na Madžarskem (214,17%) in na 
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Slovaškem (129,61%). Najmanjše rasti skupnega trga leasinga pa je zaslediti na Švedskem 

(samo 4,23% porast) in v Veliki Britaniji (samo 4,88% porast). 

 
Največji obseg skupnega trga leasinga (po vrednosti v mio EUR) so v letu 2003 naredile 

Nemčija (44.000 mio EUR), Velika Britanija (32.821 mio EUR), Italija (32.155 mio EUR) in 

Francija (26.037 mio EUR). V vseh teh državah je skupni trg leasinga v primerjavi s prejšnjimi 

leti začel rahlo upadati. Najmanjši obseg skupnega trga leasinga (v mio EUR) pa imajo: Estonija 
(734 mio EUR), Finska (852 mio EUR) in Slovenija (996 mio EUR), kar je razumljivo zaradi 

same velikosti države in števila prebivalcev. Skupni trg leasinga v državah članicah EU v letu 

2003 je grafično ponazorjen na sliki 8. 
 

Slika 8: Struktura skupnega trga leasinga po vrednosti sklenjenih pogodb v državah 
EU v letu 2003 
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Opomba:  Skupni trg leasinga vključuje leasing premičnin in leasing nepremičnin. 

Vir:   Leaseurope Statistics, www.leaseurope.org/pages/Statistics/Stat.asp, 2003. 

 

Če pogledam še trg leasinga nepremičnin leta 2003 v primerjavi z letom 1998, ugotavljam, da je 

ta najbolj porasel v Sloveniji (za 1.223,08%), v Franciji (za 650%) in na Madžarskem (za 

596,67%). Nekoliko manj je porasel tudi v Estoniji, Italiji in na Češkem. Negativno rast pa je 
zaslediti na Švedskem, kjer se je trg leasinga nepremičnin zmanjšal za celo 98,94%, na Finskem, 

kjer se je zmanjšal za 46,67%, na Danskem, kjer se je zmanjšal za 44,56% in na Poljskem, kjer 

se je zmanjšal za 42,39%.  

 
Vrednostno (v mio EUR) je na trgu leasinga nepremičnin med državami članicami EU v letu 

2003 največ prispevala Italija (14.094 mio EUR), sledita Nemčija (7.500 mio EUR) in Francija 

(5.559 mio EUR). Najmanj prometa pa so naredile Slovaška (3 mio EUR), Švedska (6 mio 
EUR), Finska (32 mio EUR) in Danska (107 mio EUR). V teh državah je bolj razvit leasing 

premičnin, saj leasing nepremičnin v primerjavi s skupnim trgom leasinga v letu 2003 na 

Slovaškem predstavlja 0,28%, na Švedskem 0,16%, na Finskem 3,76% in na Danskem 4,11%. 

Trg leasinga nepremičnin v državah članicah EU je grafično ponazorjen na sliki 9. 
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Slika 9: Struktura trga leasinga nepremičnin po vrednosti sklenjenih pogodb v 
državah EU v letu 2003 
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Vir: Leaseurope Statistics, www.leaseurope.org/pages/Statistics/Stat.asp, 2003. 

 

Na podlagi analiziranih podatkov lahko rečem, da leasing nepremičnin (z izjemo nekaterih držav 

EU) vedno bolj pridobiva na pomenu, kar bo posledično spremenilo tudi prepričanje, da se z 

leasingom financirajo samo premičnine. S tem bo vedno bolj naraščalo tudi zaupanje v 
financiranje z leasingom nepremičnin. Vendar je potrebno poudariti, da je obseg leasing poslov v 

veliki meri odvisen tudi od velikosti trga, obsega investiranja in drugih razmer v posameznih 

državah EU. 
 

 

3.4.1.2 Vrste nepremičnin, financiranih z leasingom 

 
Statistika pri Leaseurope deli vrste nepremičnin, ki so bile financirane z leasingom na: proizvodne 
objekte, maloprodajne prostore, poslovne zgradbe, hotelske in gostinske objekte, javnostoritvene 

objekte in ostale nepremičnine. Podrobnejši podatki o vrstah nepremičnin, ki so bile financirane z 

leasingom, po državah članicah EU in v letih med 1999 in 2003, se nahajajo v prilogi 2, tabeli 2. 

 
V letu 1999 je bilo v državah članicah EU z leasingom nepremičnin financiranih največ 

poslovnih zgradb (28%), in sicer za 1% več kot proizvodnih objektov (27%), sledijo pa 

maloprodajni prostori (26%). Financiranja javnostoritvenih objektov je bilo za 7%, hotelskih in 
gostinskih objektov pa za 2%. V letu 2003 je bilo v državah članicah EU z leasingom 

nepremičnin največ financiranih proizvodnih objektov, in sicer za 37%. Sledita financiranje 

poslovnih zgradb s 23% in maloprodajnih prostorov z 20%. Najmanj je bilo financiranja v 

javnostoritvene objekte, in sicer 3%, in v hotelske in gostinske objekte, in sicer za 6%.  
 

Če primerjam obe leti, ugotavljam, da je bil največji porast financiranja z leasingom leta 2003 v 

primerjavi z letom 1999 ravno na področju hotelskih in gostinskih lokalov, kjer se je financiranje 

povečalo za 385,16%. Financiranje proizvodnih objektov se je povečalo za 84,84%, financiranje 
poslovnih zgradb za 21,07%, financiranje maloprodajnih prostorov pa samo za 9,20%. Financiranje 

javnostoritvenih objektov pa je v primerjanih letih upadlo za 38,73%. Primerjava struktur nepremičnin, 

financiranih z leasingom, po vrednosti sklenjenih pogodb v državah članicah EU v letu 1999 in 2003 se 
nahaja na sliki 10.  
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Slika 10: Primerjava strukture nepremičnin, financiranih z leasingom, po vrednosti 
sklenjenih pogodb v državah EU v letu 1999 in 2003  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Vir: Leaseurope Statistics, www.leaseurope.org/pages/Download/SL99mai.pdf, 1999; Leaseurope Statistics, 
www.leaseurope.org/pages/Statistics/Stat.asp, 2003. 
 

Največji obseg (po vrednosti v mio EUR) v letu 2003 v proizvodne prostore, maloprodajne prostore in 

poslovne zgradbe so naredile naslednje države: Italija, Francija in Nemčija. Italija je ustvarila 8.500 
mio EUR s financiranjem v proizvodne objekte. Največ je ustvarila tudi s financiranjem v 

maloprodajne prostore, in sicer 2.824 mio EUR. Pri poslovnih zgradbah pa ima največji obseg 

Nemčija, in sicer 3.500 mio EUR. Financiranje z leasingom v hotelske in gostinske objekte je največje 

v Italiji (650 mio EUR), Franciji (643 mio EUR) in v Španiji (478 mio EUR), kar je razumljivo, saj je v 
teh državah tudi zelo močno razvit turizem, zaradi česar se tudi pojavlja večja potreba po financiranju 

hotelskih in gostinskih lokalov. Javnostoritvene objekte pa z leasingom najbolj financirajo v Avstriji 

(377 mio EUR) in v Nemčiji (250 mio EUR).  
 

 
3.4.1.3  Ročnost leasing pogodb 

 
Statistika pri Leaseurope deli leasing pogodbe po ročnosti na naslednja obdobja (po vrednosti v 

mio EUR): obdobje od 0 do vključno 8 let, obdobje nad 8 do vključno 16 let, obdobje nad 16 do 

vključno 20 let in obdobje nad 20 let. Podrobnejši podatki glede ročnosti leasing pogodb v letih 
med 1999 in 2003 se nahajajo v prilogi 2, tabeli 3.  
 

V letu 1999 je bilo v državah članicah EU (vrednostno v mio EUR) sklenjenih 39% leasing 

pogodb za obdobje od 0 do 8 let in enak delež za obdobje nad 8 let do vključno 16 let. 11% 

leasing pogodb pa je bilo sklenjenih za obdobje nad 16 do vključno 20 let in za obdobje nad 20 
let. V letu 2003 pa se je situacija malo spremenila, in sicer je bilo največ leasing pogodb v 

državah članicah EU, t.j. 63%, sklenjenih za obdobje nad 8 do vključno 16 let. 21% leasing 

pogodb je bilo sklenjenih za obdobje od 0 do vključno 8 let, 11% leasing pogodb pa za obdobje 

nad 16 do vključno 20 let. Samo 5% leasing pogodb je bilo sklenjenih za obdobje nad 20 let.  
 

Če primerjam obe leti, ugotavljam, da se je v letu 2003 v primerjavi z letom 1999 najbolj 

povečala ročnost pogodb za obdobje nad 8 do vključno 16 let, in sicer za 134,76%. Za 35,50% se 

je povečala tudi ročnost pogodb za obdobje nad 16 do vključno 20 let. Izrazito pa sta se 

zmanjšali financiranji na zelo dolgo in kratko dobo: obdobje nad 20 let za 35,08%, obdobje od 0 
do vključno 8 let pa za 23,61%. Primerjava strukture letno sklenjenih pogodb ponudnikov 

leasinga nepremičnin v državah EU po ročnosti v letu 1999 in 2003 se nahaja na sliki 11. 
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Slika 11: Primerjava strukture letno sklenjenih leasing pogodb ponudnikov leasinga 
nepremičnin v državah EU po ročnosti v letu 1999 in 2003 

 
        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vir: Leaseurope Statistics, www.leaseurope.org/pages/Download/SL99mai.pdf, 1999; Leaseurope Statistics, 
www.leaseurope.org/pages/Statistics/Stat.asp, 2003. 
 
Najdaljše ročnosti leasing pogodb29 (vrednostno v mio EUR) so v letu 2003 ponujala leasing 

podjetja v Nemčiji (1.500 mio EUR) in Avstriji (214 mio EUR), medtem ko tako dolge ročnosti 

v ostalih državah, razen na Portugalskem in na Danskem, ni zaslediti.  
 

 

3.4.2 Slovenija 
 

Financiranje z leasingom se je v Sloveniji začelo po osamosvojitvi. Prvotno so se z leasingom 
financirale premičnine (najbolj avtomobili), saj je poslovanje z nepremičninami s pravnega in davčnega 

vidika bolj kompleksno, dodatne preglavice pa še povzroča neurejena in prepočasna zemljiška knjiga. 

Vendar se z uvedbo elektronske zemljiške knjige stanje tudi na tem področju počasi izboljšuje. V 
zadnjih letih se je začel močno razvijati tudi trg leasinga nepremičnin, ki še vedno raste, saj se v 

strukturi leasinga zmanjšuje delež leasinga premičnin in povečuje delež leasinga nepremičnin. 
 

V nadaljevanju bom predstavila poglavitne dejavnike, ki so prispevali k razvoju leasinga 

nepremičnin v Sloveniji, to pa bom podprla še s podatki Združenja leasing podjetij Slovenije o 
skupnem trgu leasinga in trgu leasinga nepremičnin, vrsti nepremičnin, financiranih z leasingom, 

in prikazom obdobij, ki se uporabljajo za financiranje nepremičnin z leasingom. 

 

 
3.4.2.1  Dejavniki razvoja leasinga nepremičnin v Sloveniji 

 

Močno rast slovenskega trga leasinga lahko pripišemo doslej manj razvitemu trgu leasinga, ki se 

je v Sloveniji šele začel razvijati. Poglavitni dejavniki, ki so pospešili razvoj leasinga 

nepremičnin v Sloveniji, so: padec obrestnih mer, porast investiranja v osnovna sredstva30, 
računovodski in davčni predpisi (uvedba DDV, ki je leasing z davčnega vidika izenačilo s 

kreditom) in iz tega posledično primerljivost leasinga nepremičnin s kreditom. Ti dejavniki so 

                                                
29 Obdobje nad 20 let. 
30 Predvsem je to vidno v skokoviti izgradnji trgovskih centrov. 
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pripomogli k oblikovanju različnih leasing podjetij, ki so se med drugim specializirala tudi za 

financiranje določene vrste leasinga.  

 
Obrestne mere so se od leta 2000 do leta 2005 zelo znižale in so v tem obdobju dosegle 

zgodovinsko nizke obrestne mere. Kot primer navajamo gibanje 6-mesečnega Euriborja, ki je v 

letu 2000 znašal okoli 5%, v začetku leta 2005 pa je bil malo višji od 2% (glej sliko 12). Zaradi 

tako nizkih obrestnih mer se je povečalo tudi investiranje v nepremičnine, kar je vsekakor 
pospešilo razvoj leasinga nepremičnin v Sloveniji. V obdobju visokih obrestnih mer se obratno 

manj investira, med ostalim tudi v nepremičnine. Pričakuje se, da se bodo obrestne mere v 

prihodnosti povečale. 
 

Slika 12:  Gibanje 6-mesečnega in 12-mesečnega Euriborja v obdobju 1998–2005 
(konec kvartala, v%) 

 

Vir: Euribor, Historical Data, www.euribor.org/html/content/euribor_data.html, 1998–2004. 

 
Nastanek novih podjetij po osamosvojitvi Slovenije in nizke obrestne mere v zadnjem obdobju 

so pospešile investiranje tako v poslovne prostore kot tudi v trgovske centre v Sloveniji. Zaradi 

večjega investiranja v nepremičnine pa so tudi leasing podjetja pristavila svoj lonec in pridobila 
možnosti financiranja nepremičnin z leasingom. Tako leasing podjetja kot tudi banke morajo 

pred začetkom financiranja jemalca leasinga ali kredita upoštevati tudi porast obrestnih mer, saj 

so lahko jemalci leasinga ali kredita v prihodnje bolj obremenjeni pri vračanju svojih dolgov, kar 

lahko povzroči neplačevanje obveznosti.  
 

Med dejavniki, ki so vplivali na rast leasinga v Sloveniji, ima posebno mesto rast slovenskega 

gospodarstva, predvsem investicije v osnovna sredstva. V Sloveniji se je precej investiralo v 

osnovna sredstva, predvsem v predelovalni dejavnosti, trgovini, transportu, javni upravi in 
gradbeništvu. Visok razmah investicij v zemljišča in gradnjo novih trgovskih centrov je prav 

gotovo pospešil razvoj leasinga nepremičnin v Sloveniji.  

 
Od leta 1999 so leasing podjetja z leasingom financirala veliko število trgovskih centrov, ki so se 

po tem obdobju kar množično razpasli in nadomestili manjše trgovine, predvsem v mestnih 
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središčih. V nadaljevanju se osredotočam na razvoj trgovskih centrov, ki so med drugim zelo 

vplivali na razvoj leasinga nepremičnin v Sloveniji. 

 
Slovenija ima glede na kupno moč prebivalstva veliko število prodajaln. Podatki iz leta 2003, ki 

so jih za 62 upravnih enot v Sloveniji zbrali na Ministrstvu za gospodarstvo, pričajo, da je bilo v 

tem letu v Sloveniji 11.265 prodajaln, ki so zavzele preko 1,9 mio kvadratnih metrov površin. 

Samo v Ljubljani je bilo 1.694 trgovin (in kar 384.293 m2 prodajnih površin, kar je petina vseh 
prodajnih površin v Sloveniji), Mariboru 989, Celju 464, Novem mestu 421, Kranju 418, Murski 

Soboti 400, Novi Gorici 376, Kopru 356, Velenju 206, Domžalah 255, Krškem 192, Piranu 122 

(Pavlovčič, 2005, str. 2). Ugotovljeno je bilo, da je v Sloveniji 3.019 živilskih prodajaln s 
približno 520.000 m2 prodajnih površin, kar predstavlja tretjino vseh prodajnih površin 

(Pavlovčič, 2005, str. 3). Opažam, da so kljub upadanju števila prodajaln prodajne površine 

vedno večje. To obratno sorazmerje je razvidno tudi na sliki 13. 

 
Slika 13:  Število prodajaln in prodajni prostor v Sloveniji (v m2) v obdobju 1999–2003 
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Vir: Pavlovčič, 2005, str. 2–3; povz. po Statistični urad RS in ministrstvo za gospodarstvo. 

 

Dejansko se je zaton malih trgovcev in njihovih minimarketov začel po letu 1998. Od takrat pa 
so trije največji živilski trgovci v Sloveniji (Mercator, Spar in Tuš) odprli največ novih 

nakupovalnih centrov. Trgovci kar precej denarja namenjajo gradnji svojih centrov, vsote pa so 

odvisne od velikosti nakupovalnega centra in predvsem od lokacije. Kot primer lahko navedem, 

da v Ljubljani kvadratni meter za nove živilske trgovine s komunalnim prispevkom, celotnimi 
gradbenimi stroški in stroški notranje opreme znaša približno 1.500 EUR, kvadratni meter nove 

tehnične trgovine pa znaša 1.000 EUR (Pavlovčič, 2005, str. 3).  
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V letu 2005 je še vedno zaslediti gradnjo novejših trgovskih centrov, vendar se leasing podjetja 

že zavedajo zasičenosti financiranja na tem področju in se tako usmerjajo tudi v financiranje z 

leasingom v druge vrste nepremičnin (poslovne prostore, proizvodne in skladiščne hale itd.). 
 

Leasing se je v začetnih fazah razvoja, tako v drugih evropskih državah kot tudi v Sloveniji, 

vsekakor začel hitro razvijati zaradi neurejenih davčnih in računovodskih pravil. V 

nadaljevanju je opisana pomanjkljiva oz. nejasna zakonodaja, ki je delno tudi prispevala k 
razvoju leasinga v Sloveniji (Stepan, 2000, str. 83–84; Debeljak, 2001, str. 41–42): 

 

• Davčno področje. Davki izredno vplivajo na stroškovno ceno leasinga in s tem na njegovo 

privlačnost. Z uvedbo DDV je leasing pravilneje obdavčen, saj je obdavčena samo njegova 

dodana vrednost. Zaradi tega je leasing v Sloveniji postal bolj konkurenčna oblika 
financiranja (Finančni trgi, 2004, str. 11). Do konca leta 2005, ko v Sloveniji še veljajo 

investicijske olajšave za investiranje v nepremičnine v višini 20%, predstavlja leasing 

učinkovito sredstvo za pospeševanje naložb. Vendar zakonodajalec postopoma že znižuje 

davčno prijazne ukrepe za leasing. Nadalje je poglavitni problem, ki nastane na davčnem 
področju, razmejevanje med finančnim in poslovnim leasingom, saj poslovni leasing nudi 

razumno zaščito pred davčnimi organi, davčna uprava pa pri poslih, ki so sklenjeni na 

podlagi poslovnega leasinga vedno išče možnosti preoblikovanja poslovnega leasinga v 
finančni leasing ter s tem posledično dodatno obdavčitev. Ker luknje na davčnem področju, 

ki omogočajo izogibanje plačilu davčnih obveznosti, še vedno obstajajo, je v prihodnosti 

pričakovati, da se bo davčna zakonodaja na področju leasinga še izostrila. 

 

• Računovodsko področje. Leasing je v različnih državah različno obravnavan v 

računovodskem smislu. Nekatere države se zavzemajo za metodo ekonomskega lastništva, 
spet druge za metodo pravnega lastništva. Pri metodi ekonomskega lastništva se 

predpostavlja, da je lastnik predmeta leasinga jemalec leasinga, ki tudi uživa ekonomske 

koristi tega predmeta in tako sredstvo prikazuje v svojih poslovnih knjigah. Ta metoda 
temelji na anglosaksonskem konceptu ločevanja pravnega lastništva od ekonomskega, zato 

prevladuje v anglosaksonskih državah (v ZDA, Veliki Britaniji, Kanadi in na Irskem). 

Uporablja se tudi v Sloveniji, ker so to metodo obravnavanja leasinga prevzeli SRS. Pri 
metodi pravnega lastništva, ki jo uporablja večina kontinentalnih držav pa velja, da izhaja iz 
pravnega lastništva predmeta leasinga, kar posledično pomeni, da ta metoda ne razlikuje med 

poslovnim in finančnim leasingom. Vse takšne pogodbe so torej sklenjene v obliki 

poslovnega leasinga. Leta 1994 se je leasing v Sloveniji obravnaval kot izvenbilančno 

financiranje, na podlagi česar je jemalec leasinga celotni leasing obrok knjižil kot strošek. 
Šele SRS in MRS sta podrobneje opredelila leasing in ločitev med finančnim in poslovnim 

leasingom. Vendar je s to opredelitvijo nejasno, za kakšno obliko leasinga gre, saj presoja o 

vrsti leasinga po SRS in MRS ne more temeljiti na obliki pogodbe, ampak zgolj na vsebini 
posla (kot izhaja iz načela »prednost pred obliko«). 

 

Poenotenje pravil poslovne prakse v svetu je tudi eden izmed razlogov, ki so prispevali k 

oblikovanju vrst leasing združenj in organizacij (glej tabelo 9), katerim je osnovni cilj 
spodbujanje razvoja leasinga. Takšna leasing združenja in organizacije so začele nastajati po letu 
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1970, njihov namen pa je (Stepan, 2000, str. 75–76): organizirano delovanje v korist leasing 

dejavnosti in članov združenja, zagotavljanje informacij, izobraževanje in komunikacija med 

člani in javnostjo, vodenje posvetovanj o splošnih problemih dejavnosti, promoviranje visoke 
standardne prakse in etike v leasing dejavnosti, aktivno sodelovanje pri pripravi in pospeševanju 

sprejemanja poenotenih mednarodnih pravil s področja prava, računovodstva in davkov, ki bodo 

olajšala mednarodno poslovanje podjetij, izogibanje problemom pri mednarodnem leasingu in 

izmenjava znanja (angl. know-how) pri leasing podjetjih.  

 
Tabela 9:  Najpomembnejša leasing združenja v svetu 
 

UNIDROIT (International Institute for the Unification of 
Private Law)

Ukvarja se s problematiko poenotenja prava, ki ureja leasing 
opremo v mednarodnem gospodarskem prometu.

IFC (International Finance Corporation) Priporoča leasing kot metodo financiranja v državah članicah 
v okviru kapitalskih trgov.

UNIDO (United Nations Industrial Development 
Organization)

Spodbuja razvoj leasinga v državah v razvoju.

LEASEUROPE (European Federation of Equipment 
Leasing Company Associations)

Ukvarja se z zastopanjem interesov evropskih leasing družb 
na meddržavni ravni. 

ZLPS (Združenje leasing podjetij Slovenije) Spodbuja dejavnosti leasinga kot posebne dejavnosti. 

 
Vir: Košir, 1987, str. 26–27. 

 

V začetku razvoja leasinga v Sloveniji je le-ta potekal brez sodelovanja med posameznimi leasing 

podjetji vse do leta 1993, ko se je ustanovilo Združenje leasing podjetij Slovenije31. Združenje se je 
istega leta zaradi povezovanja znanja, mednarodnih poslovnih izkušenj in pretoka informacij vključilo 

tudi v organizacijo Leaseurope32. Namen ustanovitve združenja je spodbujanje in razvijanje leasinga 

kot posebne gospodarske dejavnosti ter zagotavljanje ustrezne obravnave in ureditve leasinga v 
pravnem sistemu Slovenije. Kljub dobremu namenu Združenja pa je dejansko vprašanje, koliko je le-to 

dejansko pripomoglo leasing podjetjem v Sloveniji pri povezovanju znanja in mednarodnih poslovnih 

izkušenj. Združenje niti nima tako velikega vpliva, da bi članice tega Združenja redno posredovale 

podatke, ki jih Združenje tako pomanjkljivo ureja. 
 

Poglavitni dejavnik, ki je vplival na rast leasinga, je tudi konkurenčnost leasinga v primerjavi z 

bančnim kreditom. Vedno več podjetij se danes že zaveda, da je finančni leasing primerljiv s kreditom. 
Banka si pri kreditu zaradi opravljanja neobdavčljive dejavnosti ne sme odbijati vstopnega DDV ob 

nakupu predmeta in mora zato pri kalkulaciji kredita upoštevati bruto nabavno vrednost. Leasing 

podjetje pa si lahko odbije vstopni davek pri nabavi predmeta in uporabi neto vrednost predmeta pri 

izračunu leasinga, leasing obroke pa obdavči z DDV, ob predpostavki, da sklepa posel s podjetjem, ki 
ima obdavčljivo dejavnost. Leasing podjetje se lahko z jemalcem leasinga dogovori, da ga vmesno 

financira, dokler ta s strani države ne dobi povrnjenega DDV.  

 

                                                
31 Člani združenja so leasing podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na področju leasinga poslujejo najmanj 
eno leto.  
32 Leaseurope (angl. The European Federation of Equipment Leasing Company Associations) – Evropska krovna 
organizacija nacionalnih leasing združenj. Organizacija je bila ustanovljena leta 1972 in do danes vključuje 26 
evropskih nacionalnih združenj, ki povezujejo več kot 1.300 leasing podjetij. 
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Financiranje z leasingom vsekakor ponuja določene prednosti v primerjavi s kreditom, te 

prednosti pa nastajajo predvsem zaradi pravnega lastništva dajalca leasinga nad nepremičnino:  

• leasing podjetja lahko ponudijo tudi do 100% financiranje, medtem ko banke redkokdaj 

financirajo nad 50% vrednosti nepremičnine; 

• leasing podjetja ponavadi ne zahtevajo dodatnih zavarovanj (ker so zavarovana že z 
lastninsko pravico na nepremičnini), medtem ko banke ponavadi zahtevajo več zavarovanj; 

• leasing podjetja so lahko tudi fleksibilnejša pri odobravanju poslov, ker niso pod kontrolo 
Banke Slovenije, kar pa je nasprotno z bankami; 

• leasing podjetja nudijo hitrejša in fleksibilnejša sklepanja leasing pogodb, kar je še posebno 
pomembno za manjša in srednja podjetja, po drugi strani pa tudi za mlada podjetja, saj banke 

za odobritev posla zahtevajo veliko dokumentacije; 

• leasing je dostopen tudi podjetjem s slabšo (vendar ne z ogroženo) boniteto ter na novo 
nastalim podjetjem; 

• leasing podjetje lahko zaradi pravnega lastništva nad nepremičnino ponudi daljšo ročnost 
financiranja tudi do 15 let33 ali več, kar banka ponavadi ne more ponuditi. In ravno zaradi te 
daljše ročnosti v primerjavi s kreditom lahko leasing postane dražja oblika financiranja, saj je 

razumljivo, da je cena denarja za daljše obdobje zaradi obresti višja. 

 

Podjetje se šele na podlagi konkretne situacije oz. želj glede financiranja odloča za financiranje s 
kreditom ali leasingom. Omeniti pa je potrebno, da če banka ugotovi, da podjetja ne more 

financirati na podlagi nepremičnine, potem je tudi leasing podjetje skeptično pri financiranju le-

tega. Boniteta podjetja je tako kot bankam pomembna tudi leasing podjetjem. Ta prav tako 
posvečajo posebno pozornost prihodnjemu razvoju jemalca leasinga. 

 

V nadaljevanju sledi primerjalna analiza, v katero so vključena tista izbrana leasing podjetja po 

prepoznavnosti, ki ponujajo leasing nepremičnin in ki so Združenju leasing podjetij Slovenije 
tudi posredovala podatke. Nekatera med temi podjetji ponujajo tudi leasing premičnin. Tako 

skupni trg leasinga nepremičnin ocenjujem samo na podlagi podjetij, ki se nahajajo tudi v prilogi 

3. Konec leta 2004 je bilo v Združenje včlanjenih 32 leasing podjetij. Med člani Združenja je 

bilo v letu 2004 14 ponudnikov leasinga nepremičnin, v letu 2005 pa je le-teh bilo 15. 
 

 

3.4.1.2  Razvoj skupnega trga leasinga in trga leasinga nepremičnin 

 

Trg leasinga v Sloveniji na splošno raste, kar je mogoče videti tudi na sliki 14. S pomočjo 
podatkov Združenja leasing podjetij Slovenije, ki se nahajajo v prilogi 3, tabeli 1, je zaslediti, da 

se je skupni trg leasinga v Sloveniji leta 2004 v primerjavi z letom 2000 povečal za 195,53%. Če 

skupni trg leasinga razdelim na trg premičnin in nepremičnin, ugotavljam, da se je trg leasinga 

                                                
33 Kadar leasing podjetje z jemalcem leasinga sklepa poslovni leasing mora posvetiti posebno pozornost trajanju 
leasinga, saj gre v vseh primerih, ko je leasing obdobje enako ali večje od 75% dobe koristnosti osnovnega sredstva, 
za finančni leasing. Če se nepremičnina amortizira s 5% amortizacijo, poslovni leasing zaradi davčnega vidika ne 
sme biti sklenjen za obdobje daljše od 15 let, saj bi ob upoštevanju SRS v tem primeru šlo za finančni leasing, ki se 
obravnava kot promet blaga. 
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premičnin leta 2004 v primerjavi z letom 2000 povečal za 164,27%, trg leasinga nepremičnin pa 

kar za 259,46%.  

 
 

 
Slika 14: Vrednost sklenjenih leasing pogodb za premičnine in nepremičnine v 

Sloveniji med izbranimi ponudniki leasinga v obdobju 2000–2004 (v mio 
EUR) 
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Opombe:  TLP – trg leasinga premičnin; TLN – trg leasinga nepremičnin; 

Vir:   Podatki Združenja leasing podjetij Slovenije, 2000–2004. 

 

Skupni trg leasinga se je v Sloveniji (vrednostno v mio EUR) povečal: z 256,30 mio EUR v letu 

2000 na 757,45 mio EUR v letu 2004. V obdobju od 2000–2003 je tudi trg leasinga nepremičnin 
vrednostno naraščal, in sicer s 84,17 mio EUR v letu 2000 na 323,27 mio EUR v letu 2003, 

medtem ko se je leasing nepremičnin leta 2004 vrednostno zmanjšal v primerjavi z letom prej. V 

letu 2000 je znašal torej delež nepremičnin na skupnem trgu leasinga 32,84%, v letu 2003 

46,12%, v letu 2004 pa se je ta zmanjšal na 39,94%. Sklenem lahko, da se trg leasinga 
nepremičnin še razvija.  

 

Največji skupni obseg leasinga v obdobju 2000–2004 je imel Hypo Leasing, ki je v tem obdobju 
povečal skupni trg leasinga za 150,78%. V letu 2000 je bil na drugo mesto uvrščen LB-Leasing, 

ki je na leasing trgu doprinesel 39,08 mio EUR. V letu 2001 je vstopil na trg tudi SKB Leasing, 

v letu 2002 pa se je pridružil tudi Raiffeisen Leasing. Ta štiri leasing podjetja so tudi v letu 2004 

doprinesla največ na skupnem trgu leasinga: Hypo Leasing s 413,72 mio EUR, LB-Leasing s 
101,98 mio EUR, SKB Leasing34 s 66,28 mio EUR in Raiffeisen Leasing s 53,20 mio EUR. 

Največjo rast na skupnem trgu leasinga v letu 2004 v primerjavi z letom 2000 pa je imel KBM 

Leasing, in sicer kar 4.258,06%. Skupni trg leasinga v Sloveniji za leto 2004 je ponazorjen na 

sliki 15. 
 
 

 

                                                
34 Takrat CA-SKB Leasing. 
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Slika 15:  Struktura trga leasinga po vrednosti sklenjenih pogodb med izbranimi 
ponudniki leasinga v Sloveniji v letu 2004 
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Opomba:  Trg leasinga vključuje leasing premičnin in leasing nepremičnin. Med ostale so vključena 

naslednja leasing podjetja: KBM-Leasing, Probanka Leasing, Vogo Leasing, Kovintrade. 
Vir:   Podatki Združenja leasing podjetij Slovenije, 2004. 
 
Na področju leasinga nepremičnin pa je situacija malo drugačna. Hypo Leasing je po obsegu 
prometa (v mio EUR) še vedno na vodilnem mestu. Tudi njegova rast je najbolja agresivna, saj 

je svoj promet leta 2004 v primerjavi z letom 2000 povečal za 252,98%. Leta 2000 so na trgu 

leasinga nepremičnin največ prispevala naslednja podjetja: Hypo Leasing (58,32 mio EUR), 
KBM-Leasing (10,49 mio EUR) in LB-Leasing (4,96 mio EUR). V letu 2001 je leasing podjetje 

KBM-Leasing zmanjšalo svoj promet za 99,14%. Tudi v nadaljnjih letih do leta 2004 je KBM-

Leasing prispeval zelo malo na trgu leasinga nepremičnin, če ga primerjamo z drugimi leasing 

podjetji v Sloveniji. Najvišji promet pa so zasedla naslednja podjetja: Hypo Leasing (85,08 mio 
EUR), LB-Leasing (9,35 mio EUR) in Raiffeisen Leasing (12,11 mio EUR), ki se je v tem letu 

začel tudi uveljavljati na trgu leasinga nepremičnin. V letu 2002 so bili razpoložljivi tudi podatki 

podjetja Immorent, ki se je po prometu uvrstil na tretje mesto, takoj za podjetjema Hypo Leasing 
(201,17 mio EUR) in Raiffeisen Leasing (38,25 mio EUR).  

 
Trg leasinga nepremičnin v Sloveniji v letu 2004 je ponazorjen na sliki 16. Leasing podjetja, ki 

so v letu 2004 na slovenskem trgu leasinga nepremičnin imela po vrednosti največ sklenjenih 

pogodb, so bila: Hypo Leasing (205,86 mio EUR), Raiffeisen Leasing (38,27 mio EUR), LB-
Leasing (32,88 mio EUR) in Immorent (15,12 mio EUR).  
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Slika 16: Struktura trga leasinga nepremičnin po vrednosti sklenjenih pogodb med   
 izbranimi ponudniki leasinga nepremičnin v Sloveniji v letu 2004 
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Opomba:  Med ostale so vključena naslednja podjetja: Probanka Leasing, CA-SKB Leasing, Gorica Leasing, 

Kovintrade, Eurofin Leasing, Vogo Leasing. 
Vir:   Podatki Združenja leasing podjetij Slovenije, 2004. 
 
 

3.4.2.3 Vrste nepremičnin, financiranih z leasingom 

 
Tudi statistika Združenja leasing podjetij Slovenije deli vrste objektov na enak način kot 

statistika organizacije Leaseurope, in sicer na: proizvodne objekte, maloprodajne prostore, 

poslovne zgradbe, hotelske in gostinske objekte, javnostoritvene objekte in ostale nepremičnine.  

 
Na podlagi podatkov iz priloge 3, tabele 2, je mogoče zaslediti, da je bilo v letu 2000 s strani 

leasing podjetij v Sloveniji največ financiranja v zgradbe, in sicer kar 73%. Sledi financiranje v: 

ostale nepremičnine (10%), maloprodajne prostore (9%), hotelske in gostinske (3%), 
javnostoritvene objekte (3%) in proizvodne objekte (2%). V letu 2004 pa se je situacija 

spremenila, in sicer se je zmanjšalo financiranje poslovnih zgradb, s 73% na 46%, povečalo pa 

se je financiranje maloprodajnih prostorov (19%) in ostalih nepremičnin (17%). Financiranja 

hotelskih in gostinskih objektov je bilo za 10%, proizvodnih objektov za 5%, javnostoritvenih 
objektov pa za 3%. Primerjava deležev nepremičnin, financiranih z leasingom, po vrednosti 

sklenjenih pogodb med izbranimi ponudniki leasinga nepremičnin v Sloveniji v letu 2000 in 

2004, se nahaja na sliki 17. 

 
Če primerjam obe leti, ugotavljam, da je bil največji porast financiranja z leasingom v letu 2004 v 
primerjavi z letom 2000 prav tako kot v EU na področju hotelskih in gostinskih objektov, kjer se je 

financiranje z leasingom nepremičnin povečalo kar za 1.467,82%. Visok porast je zaslediti tudi pri 

financiranju proizvodnih objektov (za 928,67%) in maloprodajnih prostorov (za 776,56%). Najnižji 
porast pa je bil na področju financiranja poslovnih zgradb. 
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Slika 17: Primerjava strukture nepremičnin, financiranih z leasingom, po vrednosti  
sklenjenih pogodb med izbranimi ponudniki leasinga nepremičnin v Sloveniji 
v letu 2000 in 2004 
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Vir: Podatki Združenja leasing podjetij Slovenije, 2000, 2004.  

 
Osredotočam se še na obseg financiranja nepremičnin (v mio EUR) v letu 2004. Največji obseg 

financiranja v proizvodne prostore je imel Hypo Leasing (12,20 mio EUR), sledita še LB 

Leasing (2,36 mio EUR) in SKB Leasing (0,15 mio EUR). Ta leasing podjetja so bila tudi edina, 

ki so v letu 2004 financirala proizvodne objekte. Pri financiranju maloprodajnih prostorov sta 
najbolj dejavni podjetji Hypo Leasing (44,96 mio EUR) in Immorent (7,93 mio EUR). Pri 

financiranju poslovnih zgradb so največ financirala naslednja podjetja: Hypo Leasing (94,58 mio 

EUR), Raiffeisen Leasing (31,35 mio EUR) in LB-Leasing (12,47 mio EUR). Pri financiranju 
hotelskih in gostinskih objektov je daleč največ financiralo podjetje Hypo Leasing (27,48 mio 

EUR). Na področju javnostoritvenih objektov je največ financiral Immorent (7,19 mio EUR), na 

področju ostalih nepremičnin pa so najvišje uvrščena naslednja podjetja: Hypo Leasing (24,17 

mio EUR), BKS-Leasing (15,12 mio EUR) in LB-Leasing (4,46 mio EUR).  
 

 

3.4.2.4  Ročnost leasing pogodb 

 
Združenje leasing podjetij Slovenije deli ročnost pogodb, sklenjenih na podlagi leasinga, na krajša 
obdobja kot organizacija Leaseurope. Tako loči na: obdobje od 0 do vključno dveh let, obdobje nad 2 

leti do vključno 5 let, obdobje nad 5 let do vključno 10 let in na obdobje nad 10 let.  

 

Na podlagi podatkov iz tabele 3 v prilogi 3, opažam, da je bilo v letu 2000 v Sloveniji med leasing 
podjetji največ pogodb (po vrednosti v mio EUR) sklenjenih za obdobje nad 5 do 10 let, in sicer 50%. 

Za obdobje nad 10 let je bilo sklenjenih 35% pogodb. 13% leasing pogodb je bilo sklenjenih za 

obdobje nad 2 do vključno 5 let. Samo 2% pogodb pa je bilo sklenjenih za obdobje od 0 do vključno 2 
leti. V letu 2004 se je ročnost pogodb podaljšala, saj je bilo za obdobje nad 10 let sklenjenih 49% 

pogodb, nekaj manj (43%) pa za obdobje nad 5 do vključno 10 let. 6% leasing pogodb je bilo 

sklenjenih za obdobje nad 2 leti do vključno 5 let. Isti delež pogodb (2%) kot v letu 2000 je bil sklenjen 

za obdobje od 0 do vključno 2 leti. Deleže po ročnosti letno sklenjenih leasing pogodb izbranih 
ponudnikov leasinga nepremičnin v Sloveniji v letu 2000 in 2004 prikazuje slika 18. 
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Slika 18: Primerjava strukture letno sklenjenih leasing pogodb izbranih ponudnikov 
leasinga nepremičnin v Sloveniji po ročnosti v letu 2000 in 2004 

Vir: Podatki Združenja leasing podjetij Slovenije, 2000, 2004.  

 

Če primerjam obe leti, ugotavljam, da se je ročnost pogodb podaljšala, vzrok temu pa je tudi velika 
konkurenca na trgu leasinga nepremičnin. Največji porast ročnosti leasing pogodb v omenjenih 

letih v Sloveniji je zaslediti za obdobje nad 10 let, in sicer je le-to poraslo za 472,95%.  

 
Najdaljše ročnosti leasing pogodb ponujajo podjetje Hypo Leasing, LB-Leasing, Raiffeisen Leasing in 

Immorent. Bistvo leasinga v primerjavi s kreditom je tudi, da se predmet leasinga zaradi lastninske 
pravice lahko financira na daljši rok. Za nepremičnine pa tudi velja, da naj bi se le-te financirale 

praviloma za takšno časovno obdobje, dokler nepremičnina z računovodskega vidika ni odpisana. 

 
 

3.5 Primer cenitve in izračuna finančnega leasinga za trgovski center 
 
V tem podpoglavju ponazarjam primer hitre ocene tržne vrednosti nepremičnine s pomočjo 
pričakovane donosnosti. Nato za vrednost ocenjene nepremičnine, ki bi jo jemalec leasinga rad 

financiral s finančnim leasingom, prikazujem še amortizacijski načrt odplačevanja leasing obrokov.  

 

 

3.5.1 Lastnosti nepremičnine 
 

Jemalec leasinga želi s pomočjo leasing podjetja financirati gradnjo novega trgovskega centra. S 

podnajemniki (glej tabelo 10), ki bi bili v tem trgovskem centru, ima sklenjene nepreklicne 
dolgoročne pogodbe o najemu za obdobje 10 let. Funkcionalno zemljišče meri 2.750 m2, tržna 

cena zemljišča v EUR/m2 na dani lokaciji v danem trenutku pa znaša 150 EUR/m2. Skupna 

vrednost zemljišča (Vz) znaša torej: 
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Tabela 10: Hipotetični podatki o dogovorjenih dolgoročnih najemninah 

Vir: Lastni izračuni na osnovi hipotetičnih podatkov. 

 

Vse cene in vrednosti so v tem primeru podane po t.i. neto načelu, torej brez davka. Izključeno je 
tudi nadomestilo za stavbno zemljišče. 

 

 

3.5.2 Ocena vrednosti trgovskega centra  
 

Tržna vrednost nepremičnine je posredno povezana s cenami tržnih najemnin, ki se jih da doseči 

z nepremičnino. Zato lahko na zelo hiter in enostaven način ocenim tržno vrednost našega 

trgovskega centra, če so znane: najemnine, ki jih bodo plačevali podnajemniki, kvadrature, ki jih 
bodo zasedli, in pričakovana donosnost investicije.  

 

Za trgovski center predpostavljam 9% donosnost, ker je v danem trenutku to neka pričakovana 
donosnost. Sledi izračun tržne vrednosti trgovskega centra na podlagi hipotetično podanih 

podatkov: 

 

d

n
V m

tc

12*
=  

 

33,133.556.2
09,0

12*171.19
==tcV  

 

Vtc – vrednost trgovskega centra v EUR 

nm – najemnina EUR/mesec 

d – letna povpračna donosnost trgovskega centra 
 

Tržna vrednost trgovskega centra znaša 2.556.133,33 EUR (zaokroženo na 2.555.000 EUR). 

Hitro lahko ugotovim, da tržna cena trgovskega cena ob 9% donosnosti in pričakovanih 

najemninah ne upravičuje vrednosti nad 1.610 EUR/m2. V kolikor bi bila tržna cena trgovskega 
centra 2.000 EUR/m2, ugotavljam, da je donosnost trgovskega centra ob danih najemninah in 

kvadraturah še samo 7,25%, kar zagotavlja prenizko donosnost. 

Podnajemnik Neto kvadratura 

(v m2)

Najemnina 

(EUR/m2/mesec)

Najemnina 
(EUR/mesec)

Najemnina 
(EUR/leto)

Podnajemnik 1 68 15 1.020 12.240
Podnajemnik 2 27 20 540 6.480
Podnajemnik 3 140 14 1.960 23.520
Podnajemnik 4 127 15 1.905 22.860
Podnajemnik 5 52 15 780 9.360
Podnajemnik 6 106 15 1.590 19.080
Podnajemnik 7 289 12 3.468 41.616
Podnajemnik 8 476 9 4.284 51.408
Podnajemnik 9 302 12 3.624 43.488
Skupaj 1.587 19.171 230.052
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Prav tako ocenjujem, da je investicija sprejemljiva zaradi sprejemljive cene zemljišča, saj le-ta 

dosega 16,14% delež celotne investicije. Kot smo že povedali, je investicija ekonomsko 

sprejemljiva, če cena zemljišča ne presega 20% vrednosti celotne investicije. 
 

Oceni tržne vrednosti trgovskega centra še sledi ocena bonitete jemalca leasinga in podaja 

ponudbe za finančni leasing.  

 
 
3.5.3 Priprava ponudbe in amortizacijskega načrta za jemalca leasinga 

 
Leasing podjetja se pri odločitvi o financiranju podjetja odločajo predvsem na podlagi bonitete 

jemalca leasinga in lokacije nepremičnine. Jemalec leasinga mora biti dejansko sposoben 
odplačevati leasing obrok, ne da bi to obremenjevalo njegovo osnovno dejavnost. Zato se mora 

dajalec leasinga pri uvrstitvi podjetja v bonitetni razred seznaniti z vsemi tveganji, ki bi bila 

povezana s financiranjem na podlagi nepremičnin. Vedno večji pomen imajo tudi mehki 
dejavniki (angl. soft facts), na podlagi katerih si lahko dajalec leasinga ustvari tudi subjektivno 

mnenje o pretekli in zlasti prihodnji plačilni sposobnosti podjetja.  

 

Tudi Soper, Munro, Cameron (1993, str. 53) navajajo dejavnike, ki so po njihovem mnenju 
pomembni za ocenjevanje bonitete jemalca leasinga. To so: 

1. dejavnost jemalca leasinga; 

2. kvaliteta vodstva v podjetju; 

3. možnosti razvoja podjetja v prihodnosti, predvsem napovedi denarnega toka (angl. cash-flow); 
4. finančna situacija na podlagi preteklih podatkov in 

5. vrednost nepremičnine, ki je odvisna tudi od njene lokacije. 

 
Finančne institucije in med njimi leasing podjetja morajo biti sposobna oceniti podjetje oz. 

tveganja, ki bi lahko nastala z investiranjem v nepremičnine. Tukaj jim ne zadostujejo samo 

znanje na finančnem in računovodskem področju, temveč je nujno tudi dobro poznavanje trga 

nepremičnin. Pri ocenjevanju bonitete podjetja si lahko analitiki pomagajo s preteklimi podatki, 
kadar pa gre za nova podjetja in projektno financiranje pa teh podatkov ni na voljo. V tem 

primeru morajo subjektivno oceniti pravilnost poslovne usmeritve podjetja, njegov položaj v 

panogi ter izkušenost in kakovost vodstva (Kristanc, 2005). Na novo ustanovljena podjetja za 
leasing družbe kot tudi za banke vsekakor predstavljajo večje tveganje, predvsem ker se le-ta ne 

morejo zanašati na pretekle rezultate. V tem primeru leasing podjetja zahtevajo dodatna 

zavarovanja (kot npr. garancije, hipoteke, višja lastna sredstva).  
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Pri odločitvi o boniteti jemalca leasinga je pomembna tudi pripravljenost sodelovanja jemalca 

leasinga z dajalcem leasinga, zlasti pri posredovanju podatkov, ki so pomembni za presojo 

bonitete jemalca leasinga in za vrednotenje nepremičnine (pravilne kvadrature zemljišča in 
objekta). Leasing podjetja naj bi pri procesu sodelovanja s stranko prevzemala tudi funkcijo 

svetovanja, saj jemalci leasinga pogosto niso seznanjeni z vsemi nevarnostmi, ki pretijo pri 

financiranju svojih nepremičnin oz. so preveč navdušeni nad svojimi projekti, da ne vidijo drugih 

omejitev oz. težav, ki bi lahko nastale z uresničitvijo projekta. Nenazadnje je pomembna tudi 
sama lokacija nepremičnine, saj se mora dajalec leasinga prepričati o tem, če lahko nepremičnino 

trži tudi v prihodnosti, v kolikor npr. jemalec leasinga ne bi več odplačeval svoje obveznosti.  

 
Celotna investicijska vrednost nepremičnine, kjer je poleg tržne vrednosti nepremičnine 

vključena še cena zemljišča, je 2.968.633,33 EUR (zaokroženo na 3.000.000 EUR). Leasing 

podjetja zaradi tveganja nezasedenosti, neizterljivosti idr. nikoli niso pripravljena upoštevati 

celotne ocenjene vrednosti nepremičnine, temveč so od ocenjene vrednosti nepremičnine (v 
našem primeru ocenjujem, da je nepremičnina vredna 2.555.000 EUR) pripravljena financirati 

samo do 80% vrednosti, kar pomeni, da sem v tem primeru ocenila, da bi trgovski center 

financirala do največ 2.044.000 EUR (zaokroženo na 2.000.000 EUR). V primeru izjemne 
bonitete bi leasing podjetje jemalcu leasinga lahko ponudilo tudi večji znesek financiranja, 

vendar bi si s tem ustvarilo nezavarovani del financiranja. V primeru, da bi jemalcu leasinga 

ponudilo manj kot je ocenjena vrednost investicije, bi s tem ustvarilo pozitivno kritje.  

 
Predpostavljam, da gre v tem primeru za podjetje, ki se uvršča v dober bonitetni razred. Leasing 

podjetje kljub temu ne bo pripravljeno financirati celotne investicijske vrednosti, temveč le 80% 

ocenjene vrednosti, kateri bo prištelo še strošek pridobitve zemljišča v višini 412.500 EUR. Tako 

znaša znesek financiranja 2.412.500 EUR (zaokroženo na 2.400.000 EUR), jemalec leasinga pa bo 
sam prispeval še 20% lastnih sredstev od celotne investicijske vrednosti, da bo pokril izgradnjo 

trgovskega centra. Leasing podjetje jemalcu leasinga ponudi leasing brez možnosti odkupa po 

preostali vrednosti (angl. full-pay-out leasing), kar pomeni, da na koncu leasing obdobja odplača 
celotni znesek financiranja. Tako preostale vrednosti ob koncu leasing obdobja ni, s čimer si leasing 

podjetje zmanjšuje tveganje. Leasing podjetja dobo financiranja (10 let) prilagodi trajanju 

dolgoročnih pogodb, ki jih je jemalec leasinga sklenil s podnajemniki, kar dodatno zmanjšuje 

tveganje dajalca leasinga, da bi lokali v trgovskem centru ostali nezasedeni. Sledi še priprava ostalih 
finančnih pogojev kot je višina obrestne mere in stroškov odobritve financiranja (angl. management 

fee). Amortizacijski načrt za jemalca leasinga se nahaja v prilogi 4.  
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4 TRŽENJE LEASINGA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI 

 
4.1 Storitve in njihove značilnosti 
 
Storitve se v marsičem razlikujejo od izdelkov. Izdelek lahko tipamo in se ga tudi dotaknemo, 

medtem ko je storitev neotipljiva, težko merjena, ker ob samem nakupu sploh ne obstaja. 

Storitve lahko opredelimo kot »izdelek« storitvenega podjetja.  

 
V literaturi je zaslediti štiri bistvene značilnosti storitev, ki vplivajo na oblikovanje programov za 

njihovo trženje (Kotler, 1998, str. 465; Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 355–356): 

1) Neopredmetenost. Storitve so neotipljive, kar pomeni, da jih ne moremo okusiti, videti, 
občutiti, slišati, vonjati. Ker se kupci navadno obnašajo negotovo, iščejo dokazila o 

kakovosti storitve kot npr. prostor, oprema, ljudi, komunikacijsko gradivo, simbole in cene. 

Zato je pomembno, da znajo ponudniki storitev »spremeniti tisto, kar je neotipljivo, v 

otipljivo«. Ponudbi za stranko je potrebno podati fizične dokaze in neko pozitivno podobo. V 
kolikor se leasing podjetje želi pozicionirati kot »hitro in učinkovito« podjetje, mora 

uporabiti nekaj orodij, s katerimi lahko svojo strategijo pozicioniranja naredi otipljivo. Npr. 

svetovalci za leasing morajo biti učinkoviti, poleg tega morajo znati in biti pripravljeni svoji 
stranki svetovati, tako bo stranka dobila vtis, da se svetovalec trudi za njo. Tudi 

komunikacijsko gradivo in simboli morajo odražati hitrost in učinkovitost poslovanja.  

2) Neločljivost. Storitve se praviloma naredijo in porabijo istočasno. Oseba, ki ponuja storitev, 

je tudi sama del le-te, zato je interakcija med dajalcem leasinga in jemalcem leasinga zelo 
pomembna, saj lahko oba vplivata na končno odločitev o leasingu nepremičnin. Če dajejo 

jemalci leasinga odločilno prednost določenim leasing podjetjem, potem tudi cena teh 

storitev raste v razmerju z omejenim časom najboljšega ponudnika. Če znajo leasing podjetja 
izbrati pravilne strategije, lahko takšno oviro premostijo.  

3) Spremenljivost. Storitve se zelo hitro spreminjajo, ker so odvisne od oseb, ki jih izvajajo, od 

kraja, kjer se izvajajo, in od časa, v katerem se izvajajo. Jemalci leasinga, ki se zavedajo 

spremenljivosti storitev, se posvetujejo še z drugimi leasing podjetji, preden se dokončno 
odločijo za ponudnika storitve. Leasing podjetja lahko uvedejo tri korake k nadzorovanju 

kakovosti. Prvi je investicija v izbor dobrih kadrov in njihovo usposabljanje, ki lahko 

pripomorejo k dobrim storitvam. Drugi korak predstavlja poenotenje poteka storitev v 

organizaciji. Tretji korak pa predstavlja spremljanje zadovoljstva jemalcev leasinga s 
pomočjo sistema predlogov in pritožb, anket in primerjalnih nakupov, ki omogočajo 

odkrivanje in popravljanje slabih storitev.  

4) Minljivost. Storitev ne moremo shraniti. V kolikor povpraševanje ni enako, ker vnaprej ne 
moremo zagotoviti dodatne delovne moči, se pojavi težava. Zato so s strani ponudbe 

pomembni tudi naslednji dejavniki: učinkovita organizacija, več sodelovanja s strani 

jemalcev leasinga (npr. pri dostavi potrebne dokumentacije za odobritev leasinga) itd.  

 
Opisane značilnosti storitev so pomembne pri oblikovanju njihovega trženjskega spleta, ki lahko 

v našem primeru leasing podjetjem omogoča diferenciacijo ponudbe in doseganje želene pozicije 

na trgu leasinga nepremičnin. Tako so pri pozicioniranju storitev leasinga izrednega pomena 
dejavniki, ki ustvarjajo imidž leasing podjetja kot celostne podobe, kot tudi (Makovec Brenčič, 



 54

Hrastelj, 2003, str. 356) človeški dejavnik. Pri trženju storitev vedno bolj prihajajo v ospredje 

notranje (interno), zunanje (eksterno) in odzivno (interaktivno) trženje, ki temeljijo na človeškem 

dejavniku. Vsi zaposleni, kontaktno osebje, izvajalci storitev naj bi imeli pred očmi zadovoljstvo 
kupca, da pa bi celotno podjetje delovalo trženjsko, v smislu celovitega obvladovanja kakovosti 

in skrbi za zadovoljstvo kupca, je potrebno usposabljati in motivirati zaposlene v leasing 

podjetju. Interno trženje je usmerjeno k temu, da se storitve ponudijo na pravi način, medtem ko 

je zunanje trženje usmerjeno k temu, da se kupcu ponudijo prave storitve. Z odzivnim trženjem 
se poudarjajo sposobnosti zaposlenih, da znajo zadovoljiti kupce ne le s tehničnega, temveč tudi 

s funkcionalnega oz. kakovostnega vidika storitve (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 356–

357). Podjetje, ki prodaja storitve v resnici prodaja odnose z ljudmi, zato morajo »tržniki 
današnjega časa razmišljati kot tržniki storitev« (Beckwith, 2003, str. 28, 71). V nasprotju s 

komuniciranjem z izdelki mora tržno komuniciranje za storitve poskrbeti, da postane storitev 

bolj otipljiva in da je videti resnična (Beckwith, 2003, str. 195), da bi lahko storitveno podjetje 

doseglo svoj namen.  
 
 
4.2 Ponudniki leasinga nepremičnin 
 
Večina slovenskih leasing družb je včlanjenih v Združenje leasing podjetij Slovenije, ki je bilo 

ustanovljeno leta 1993. Združenje leasing podjetij Slovenije je edini organ v Sloveniji, ki 
razpolaga s statističnimi podatki o obsegu poslovanja leasing družb. V letu 2004 je bilo vanj 

včlanjenih 14 leasing podjetij v Sloveniji, ki med ostalim ponujajo leasing nepremičnin. V tabeli 

11 so predstavljena najpomembnejša med njimi. Podjetja so razdeljena na tri skupine glede na 

poznanost ponudnikov leasinga nepremičnin v Sloveniji, ki sem jih oblikovala s pomočjo 
obdelave anketnih podatkov z SPSS (Wardova metoda35), in sicer od najbolj do najmanj 

poznanega. V prvo skupino, ki je najbolj poznana, sodijo Hypo Leasing, LB-Leasing in SKB 

Leasing. V drugo skupino, ki je srednje poznana, sodijo KBM Leasing, Krekova družba, 
Probanka Leasing, Raiffeisen Leasing in Immorent Ljubljana. V tretjo skupino, ki je najmanj 

poznana, sodijo Gorica Leasing, Eurofin Leasing, BKS-Leasing, TA-BU, Interra Leasing, 

Kovintrade in VBS Leasing.  
 

                                                
35 Wardova metoda je ena izmed hierarhičnih metod združevanja. Rezultati združenih skupin so prikazani z 
drevesom združevanja, ki ga imenujemo tudi dendrogram (glej priloga 7, slika 1). 
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Tabela 11: Pomembnejši ponudniki leasinga nepremičnin v Sloveniji in njihov obseg 
poslovanja (samo leasing nepremičnin v mio EUR in v%) v letih 2003 in 2004 

  

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov Združenja leasing podjetij Slovenije, 2003, 2004.                                                           
 

Združenje za leto 2004 ne razpolaga s podatki za podjetji Krekova družba in TA-BU. Podjetje 

Interra Leasing v letih 2003 in 2004 ni financiralo na podlagi leasinga nepremičnin. Na področju 
financiranja z leasingom nepremičnin v letih 2003 in 2004 so bila najbolj dejavna naslednja 

podjetja: Hypo Leasing, Raiffeisen Leasing in LB-Leasing. Vsa podjetja, z izjemo podjetja 

Immorent Ljubljana, ki je izključno specializirano za leasing nepremičnin, nudijo tudi 

financiranje z leasingom premičnin. Podjetja, ki so pretežno osredotočena na financiranje z 
leasingom nepremičnin, so: Raiffeisen Leasing, Interra Leasing, Hypo Leasing in KBM Leasing. 

Za ostala podjetja lahko rečemo, da jim leasing nepremičnin predstavlja stransko dejavnost, saj 

so pretežno osredotočena na financiranje z leasingom premičnin.  

 
 
4.3 Tržni deleži leasing podjetij  
 
Tržni delež podjetja na trgu je vsekakor kazalnik, ki mu pripisujemo velik pomen, saj na splošno 
pravilno pozicionira uspešnost podjetja. Vsako podjetje si kljub močni konkurenci želi čim večji 

del kolača, ki je na trgu na voljo. V tabeli 12 prikazujem tržne deleže, ki ga zasedajo ponudniki 

leasinga nepremičnin v Sloveniji.  

 

2003 2004 2003 2004
Hypo Leasing 201,17 205,86 53,14 49,76
LB Leasing 32,88 29,25 38,94 28,68
SKB Leasing 5,38 2,46 12,91 3,71

KBM Leasing 3,87 6,34 41,43 46,93
Krekova družba 0,48 / 15,24 /
Probanka Leasing 3,43 3,97 39,70 34,79
Raiffeisen Leasing 45,82 38,27 63,40 71,94
Immorent Ljubljana 22,30 15,12 100,00 100,00

Gorica Leasing 0,78 0,90 4,55 5,16
Eurofin Leasing 0,08 0,04 0,39 0,18
BKS Leasing 1,30 0,00 18,21 0,00
TA-BU 0,19 / 61,29 /
Interra Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00
Kovintrade 3,10 0,20 44,93 3,34
VBS Leasing 2,44 0,11 11,45 0,36

LEASING PODJETJA
Promet, ustvarjen z leasingom 

nepremičnin (v mio EUR)

Promet, ustvarjen z leasingom 
nepremičnin v primerjavi s skupnim 

leasingom (v %)
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Tabela 12:  Tržni delež leasing podjetij po ustvarjenem prometu na podlagi leasinga 
nepremičnin v letih 2003 in 2004 (v%) 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov Združenja leasing podjetij Slovenije, 2003, 2004.                                                                            

 
Največji tržni delež na slovenskem trgu leasinga nepremičnin imajo z vidika vrednosti sklenjenih 

pogodb naslednja podjetja: Hypo Leasing, Raiffeisen Leasing, LB-Leasing in Immorent. 
Zanimivo je, da je podjetje Raiffeisen Leasing uvrščeno šele v drugo skupino po prepoznavnosti 

na slovenskem trgu, čeprav takoj za podjetjem Hypo Leasing zaseda drugo mesto po tržnem 

deležu. Podjetje SKB Leasing pa sodi v prvo skupino, ki je slovenskim podjetjem najbolj 

poznana po leasingu nepremičnin, čeprav njegov tržni delež v letu 2003 predstavlja samo 1,66%, 
v letu 2004 pa celo 0,81%. Domnevam, da je podjetje SKB Leasing slovenskim podjetjem bližje 

zaradi financiranja leasinga premičnin. Prav tako pa sem že v prejšnjem poglavju ugotovila, da je 

podjetje Raiffeisen Leasing iz druge skupine bolj osredotočeno na financiranje nepremičnin kot 
pa premičnin.  

 

Nadalje ugotavljam, da je prva skupina po prepoznavnosti ponudnikov leasinga nepremičnin v 

letu 2003 pokrivala 74,08% trga leasinga nepremičnin, v letu 2004 pa celo za dobre 4% več. 
Tudi druga skupina leasing podjetij si je povečala tržni delež za dobra 2%. Obe skupini sta si 

povečali tržni delež na račun tretje skupine leasing podjetij.  

 

Sledi še pregled tržnih deležev po vrsti nepremičnine (glej prilogo 5), ki je bila financirana z 
leasingom v letu 2004. S pomočjo podatkov ugotavljam, da prva skupina ponudnikov leasinga 

nepremičnin najbolj obvladuje financiranje proizvodnih (celo 100%) in hotelskih ter gostinskih 

objektov (99,23%). Le-ta ima visoke tržne deleže tudi pri financiranju maloprodajnih objektov 
(77,65%), poslovnih zgradb (73,15%) in ostalih nepremičnin (61,52%). Tretja skupina 

ponudnikov leasinga nepremičnin je osredotočena samo na financiranje poslovnih zgradb in na 

ostale nepremičnine. Če še pogledam drugače, opažam, da sta pri financiranju proizvodnih 

objektov v letu 2004 kot tudi hotelskih in gostinskih objektov najbolj aktivni podjetji Hypo 

2003 2004 TD KTD TD KTD
Hypo Leasing 201,17 205,86 62,24 62,24 68,05 68,05
LB Leasing 32,88 29,25 10,17 72,41 9,67 77,72
SKB Leasing 5,38 2,46 1,66 74,08 0,81 78,53

KBM Leasing 3,87 6,34 1,20 75,27 2,10 80,63
Krekova družba 0,48 / 0,15 75,42 / 80,63
Probanka Leasing 3,43 3,97 1,06 76,48 1,31 81,94
Raiffeisen Leasing 45,82 38,27 14,18 90,66 12,65 94,59
Immorent Ljubljana 22,30 15,12 6,90 97,56 5,00 99,59

Gorica Leasing 0,78 0,90 0,24 97,80 0,30 99,88
Eurofin Leasing 0,08 0,04 0,02 97,83 0,01 99,90
BKS Leasing 1,30 0,00 0,40 98,23 0,00 99,90
TA-BU 0,19 / 0,06 98,29 / 99,90
Interra Leasing 0,00 0,00 0,00 98,29 0,00 99,90
Kovintrade 3,10 0,20 0,96 99,25 0,07 99,96
VBS Leasing 2,44 0,11 0,75 100,00 0,04 100,00

SKUPAJ 323,22 302,52 100,00 100,00

LEASING PODJETJA
Promet, ustvarjen z leasingom 

nepremičnin (v mio EUR)
2003 2004



 57 

Leasing in LB-Leasing, pri financiranju maloprodajnih objektov podjetji Hypo Leasing in 

Immorent Ljubljana, pri financiranju poslovnih zgradb podjetji Hypo Leasing in Raiffeisen 

Leasing, pri financiranju javnostoritvenih objektov podjetji Immorent Ljubljana in Hypo 
Leasing, pri financiranju ostalih nepremičnin podjetje Hypo Leasing in BKS-Leasing. Hypo 

Leasing ima močno razvit asortiman financiranja, saj je sodeč po tržnem deležu prisoten pri 

financiranju vseh vrst nepremičnin.  

 
 
4.4 Tržna usmerjenost ponudnikov leasinga nepremičnin 
 
Storitveno podjetje, ki želi uspeti na trgu in se na njem tudi ohraniti, mora dovoliti, da kupci 

določajo merila kakovosti njihovih storitev, saj bo storitveno podjetje, ki se ne odzove takoj na 

zvišanja pričakovanja svojih kupcev, v očeh kupcev začelo izgubljati na pomenu. Le-to se ne 

sme zgledovati po najboljšem v svoji panogi, temveč mora upoštevati želje svojih porabnikov 
(Beckwith, 2003, str. 39). Za dolgoročni uspeh na trgu mora storitveno podjetje nenehno razvijati 

tudi nove storitve (Makovec Brenčič, Hrastelj, 2003, str. 358).  

 
Leasing nepremičnin lahko opredelimo kot novejšo obliko nastopanja na trgu. S tem se ustvarja 

tudi nov način zadovoljevanja potreb jemalcev leasinga. Zaradi hitrih in nepredvidljivih 

sprememb v okolju morajo biti tudi leasing podjetja čim bolj dovzetna za hitro prilagajanje 

spremembam. Veliko je neizkoriščenih priložnosti prav zaradi nepoznavanja potreb jemalcev 
leasinga. Pomembno je tudi poznavanje ne samo trdih dejavnikov, temveč tudi mehkih 

dejavnikov kot so sociološke, psihološke in druge značilnosti jemalcev leasinga. V ospredje pa 

prihaja tudi poznavanje osebnostnih značilnosti partnerjev, s katerimi se posluje.  

 
Večina leasing podjetij v Sloveniji ponuja svojim potencialnim jemalcem leasinga podobne 

pogoje za pridobitev leasinga (glede ročnosti, lastnih sredstev, obrestne mere). Vendar pri 

določitvi teh pogojev leasing podjetja večinoma nesmotrno ravnajo pri ocenjevanju svojih 
tveganj. Zaradi tega znatneje tvegajo in financirajo skoraj vsako podjetje, kar se posledično 

odraža na »rušenju« leasing trga. Ker lahko sami pogoji leasinga bistveno zasenčijo ostale 

sestavine trženjskega spleta, kot so npr. fleksibilnost, hitrost, učinkovitost in kompetenčnost 

leasing podjetja itd., je izrednega pomena oblikovanje in poudarjanje teh sestavin. 
 

Vendar konkurenčnost ni vse, bistvenega pomena so tudi trženjske strategije. Ko želi podjetje 

doseči višjo prepoznavnost, postane trženje ključna naloga. Naloga trženja torej ni samo znati 
oceniti konkurenta, njegovo razmišljanje in strategije, temveč predvsem prepričati jemalca 

leasinga, da je leasing podjetje zaupanja vredno. Podjetja se obnašajo zelo nezaupljivo, ko se 

odločajo za investicije v nepremičnine, saj jim te investicije največkrat pomenijo velik finančni 

zalogaj. Ko jemalec leasinga zaupa leasing podjetju, ga je le-to že skoraj pridobilo. Če se dajalec 
leasinga pri sklenitvi leasing posla izkaže pri jemalcu leasinga s svojo zanesljivostjo in kvaliteto, 

si s tem ustvarja dobro ime in tako prispeva k pozitivni celostni podobi podjetja. 
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Tržniki imajo glavno odgovornost za prepoznavanje pomembnih sprememb v okolju. Prav oni 

naj bi v podjetjih iskali nove priložnosti, saj med vsemi zaposlenimi v organizaciji tržniki največ 

časa posvetijo v okolju porabnikov in konkurentov. Prav tako poznajo izdelane metode, 
povezane v sistem trženjskega obveščanja in raziskovanja, s katerimi zbirajo podatke o 

trženjskem okolju in nato s sistematičnim opazovanjem okolja trženjske strategije dopolnjujejo 

in jih prilagajajo novim priložnostim in izzivom na trgih. Prav tako morajo tržniki spremljati 

porabnikove obnašanje in njihove želje. Proučevanje obnašanja porabnika vsekakor prispeva k 
razvoju novih izdelkov oz. storitev in tako posledično tudi k opredelitvi trženjskega spleta 

(Kotler, 1998, str. 151, 173). Za oblikovanje načrta trženja in trženjskega spleta je torej potrebno 

upoštevati tako dejavnike v podjetju samem kot tudi v njegovem okolju.  
 

Obstajata dva pristopa, s katerima si lahko finančniki pomagajo pri osredotočenju na ciljne 

skupine (Grant, Gent, 1992, str. 7–8)36: 

• Industrijski pristop. Manjša finančna podjetja kot tudi podružnice večjih organizacij se 

pogosto osredotočajo na točno določen tržni sektor, kjer imajo njihovi zaposleni tudi 

določena strokovna znanja. V tem primeru je celotno tržno komuniciranje osredotočeno v 
večji meri določenim medijem. Nekateri finančniki poskušajo tudi zgraditi odnose z 

dobavitelji ali z industrijskimi proizvajalci, da bi lahko pospešili vzajemen odnos, in sicer 

tako prodajo kot tudi financiranje sredstva. 

• Ekonomski pristop. Ostali finančniki, ki se ne naslanjajo na točno določen tržni sektor, pa 

potrebujejo bolj definiran tržni prostor. Velikokrat ti finančniki oblikujejo trženjske adreme 
po velikosti perspektivnega posla, pri čemer si pomagajo z indikatorji kot so kapital, 

prihodek, dobiček. Finančna podjetja lahko takšne adreme kupijo pri raznih specializiranih 

agencijah, kot je npr. Dun and Bradstreet.  

 
Vsak dober ponudnik leasinga se zaveda pomena aktualne adreme perspektivnih jemalcev 

leasinga. Adrema – seznam naslovljencev – je eno izmed najbolj dragocenih orodij (Hunt, 

Grunig, 1995, str. 231), ki se lahko uporablja tudi v leasing podjetjih, saj so lahko ponudniki 
leasinga nepremičnin z njo veliko bolj natančni pri ciljanju svojih potencialnih jemalcev 

leasinga. Informacijska tehnologija je tudi močno prispevala k razvoju takšnih adrem in vsekakor 

k lažjemu vzdrževanju le-teh, zato bi moralo vsako podjetje skrbno razvijati lastno adremo 
(Hunt, Grunig, 1993, str. 232) in pri tem skrbeti, da le-to sproti aktualizira s spremembami oz. 
dopolnjuje z novimi podatki. 

 

Pri oblikovanju adrem pa danes vedno bolj prihaja v ospredje varstvo osebnih podatkov, zato je 

pri uporabi teh potrebno upoštevati tudi ta dejavnik. Zaradi večjega učinka jih je potrebno redno 
vzdrževati. Osnovni podatki, ki naj bi jih vsebovala adrema, so: ime podjetja, pravno obliko 

podjetja, naslov, poštno številko, kraj, kontaktno osebo, delovno mesto oz. status kontaktne 

osebe, telefonsko številko, panogo, leto ustanovitve podjetja, bančne podatke, število zaposlenih, 
kapital, dobiček, informacije o predhodnem sodelovanju, datum zadnjega kontakta, bistvo 

                                                
36 Potrebno je opozoriti, da je uporaba določenega pristopa odvisna od specializacije finančnega podjetja oz. 
institucije. Kvaliteto zagotovljata oba. Pri obeh pristopih je zelo pomembno spoznanje, da je kupec ključnega 
pomena za uspeh podjetja in njegovega poslovanja. Lahko rečemo, da je ravno skrb za kupca najpomembnejši 
dejavnik za uspeh podjetja v poslovnem okolju (Grant, Gent, 1992, str. 14). 
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predhodnih razgovorov, informacije o obstoječih pogodbah z drugimi finančnimi institucijami, 

zgodovino obveznosti in plačevanja le-teh ter ostale informacije, ki so pomembne za ponudnika 

leasinga (Grant, Gent, 1992, str. 9–10). 

 
Ponudnik leasinga neprmemičnin ima na voljo pet načinov za ustvarjanje iniciativnega kontakta 

s potencialnim jemalcem leasinga skozi elemente tržno-komunikacijskega spleta. Ta vsebuje: 

oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi, osebno prodajo in neposredno trženje 
(podrobnejša orodja so prikazana na sliki 19). Danes množično komuniciranje nadomešča 

usmerjeno komuniciranje in osebni dialog, vzrok za to pa so nižji stroški komuniciranja zaradi 

novejše tehnologije (Kotler, 2004, str. 564). 
 

V nadaljevanju omenjam tiste sestavine tržno-komunikacijskega spleta, katere lahko leasing 

podjetja uporabijo pri ciljanju na potencialne jemalce leasinga nepremičnin (Kotler, 2004, str. 

580–581): 
1) Oglaševanje. Leasing podjetje lahko oglaševanje uporabi za oblikovanje dolgoročne podobe 

svoje storitve ali za kratkoročno spodbujanje prodaje, poleg tega lahko z oglaševanjem 

privablja geografasko razpršene kupce. Med drugim oglaševanje močno vpliva na povečanje 
prodaje, saj kupci ponavadi verjamejo, da močno oglaševana blagovna znamka zagotovlja 

»dobro vrednost«. Pomembna orodja oglaševanja za leasing podjetje so: tiskani oglasi, 

brošure in knjižice, veliki plakati, avdiovizualna gradiva, simboli in logotipi.  

2) Pospeševanje prodaje. S to obliko tržno-komunikacijskega spleta lahko leasing podjetje 
spodbuja močnejši in hitrejši odziv kupcev, uporablja pa se za kratkoročne učinke, kot sta 

poudarjanje ponudbe izdelkov in spodbujanje padajoče prodaje. Sem uvrščam: darila, sejme 

in poslovne razstave, nizkoobrestne oblike financiranja in zabavne prireditve. 

3) Odnosi z javnostmi in publiciteta. Slednje orodje je za leasing podjetje lahko zelo 
pomembno zaradi izrazite moči pri predstavljanju podjetja in storitve ter visoke 

verodostojnosti, saj se članki uglednih avtorjev bralcem zdijo bolj pristni in verodostojni kot 

oglasi. S tem lahko leasing podjetje doseže tudi morebitne kupce, ki se raje ozignejo 
prodajnemu osebju in oglaševanju. gradiva za predstavnike za tisk, govori, seminarji, letna 

poročila, darila v dobrodelne namene, sponzoriranje, objave, odnosi z lokalno skupnostjo, 

celostna podoba podjetja, glasilo podjetja, razni dogodki. 

4) Osebna prodaja. Je najučinkovitejše orodje na kasnejših stopnjah nakupnega procesa. 
Prednost te oblike je v osebnem stiku s kupcem in poglabljanju razmerja. Pomembna orodja 

za leasing podjetja so: prodajne predstavitve in srečanja, sejmi in poslovne razstave. 

5) Neposredno trženje. Za leasing podjetje predstavlja neposredne trženje več koristi, ki so: 
poosebljenje s ciljnim kupcem, prilagojenost sporočila k trenutnim potrebam, krajši čas, ki se 

ga porabi za oblikovanje takšnega sporočila, omogočanje spreminjanja sporočila glede na 

odziv določenega kupca, zanemarljivi stroški, ki jih predstavlja neposredno trženje. Za 

leasing podjetja so pomembna naslednja orodja: katalogi, naslovljena pošta, trženje po 
telefonu.  
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Slika 19: Najpogostejša orodja komuniciranja po Kotlerju 
 

 
Vir: Kotler, 2004, str. 564. 

 

 

OGLAŠEVANJE POSPEŠEVANJE 
PRODAJE 

ODNOSI Z 
JAVNOSTMI 

OSEBNA  
PRODAJA 

NEPOSREDNO 
TRŽENJE 

Tiskani oglasi, 
oglasi na TV in 
radiu 
Zunanja stran 
embalaže 
Letaki v embalaži 
Filmi 
Brošure in knjižice 
Manjši plakati in 
letaki 
Imeniki 
Ponatisi oglasov 
Veliki plakati 
Prikazovalniki 
Avdiovizualna 
gradiva 
Simboli in logotipi 
Videotrakovi 

Nagradna 
tekmovanja, igre, 
žrebanja, loterije 
Darila 
Vzorci 
Sejmi in poslovne 
razstave 
Razstave 
Oredstavitve 
delovanja izdelkov 
Kuponi 
Cenovni popusti 
Nizkoobrestna 
posojila 
Zabavne prireditve 
Prodaja »staro za 
novo« 
Programi zvestobe 
Vezani nakupi 

Gradiva za 
predstavnike za tisk 
Govori 
Seminarji 
Letna poročila 
Darila v dobrodelne 
namene 
Sponzoriranje 
Objave 
Odnosi z lokalno 
skupnostjo 
Lobiranje 
Celostna podoba 
podjetja 
Glasilo podjetja 
Dogodki 

Prodajne 
predstavitve 
Prodajna srečanja 
Programi spodbud 
Vzorci 
Sejmi in poslovne 
razstave 

Katalogi 
Naslovljena pošta 
Trženje po telefonu 
Elektronsko 
nakupovanje 
TV nakupovanje 
Sporočila po 
telafaksu 
Elektronska pošta 
Glasovna pošta 
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Težko je opredeliti, katero orodje komuniciranja je najbolj učinkovito, saj so le-ta pomembna v celoti. 

Vsako srečanje kupca z blagovno znamko pusti vtis, ki lahko na kupca deluje tako pozitivno kot 

negativno. Pomembno je, da celoten trženjski splet deluje povezano, skladno in dopoljnjujoče, da lahko 
posreduje dosledno sporočilo in strateško pozicioniranje (Kotler, 2004, str. 565).  

 

Sledi še nekaj izbranih predlogov, ki lahko ponudnikom leasinga nepremičnin pomagajo pri 

pridobivanju potencialnih jemalcev leasinga, ohranjanju obstoječega odnosa s stalnimi jemalci 
leasinga in tako posledično tudi k povečani prodaji storitev leasinga nepremičnin: 

• Ponudnik leasinga nepremičnin mora misliti tako kot misli jemalec leasinga. Tudi s trženjem 
se je potrebno nenehno posvečati potencialnim jemalcem leasinga in jih obravnavati po 

»penicilinsko«, kar pomeni s čisto drugega zornega kota (Dichter, 1993, str. 11, 28). Ciljno 

skupino je pogosto bolje definirati s psihološkega kot z demografskega zornega kota. Dober 
ponudnik leasinga nepremičnin se mora zanimati tudi za čustva in psihosocialne dejavnike 

svojih potencialnih in obstoječih jemalcev leasinga (Dichter, 1993, str. 48, 63).  

• Globinsko trženje zahteva od ponudnikov leasinga nepremičnin, da se vživijo v vlogo konkurentov 
in predvidijo njihovo strategijo, namesto da bi bili preveč zaverovani v lastno virtuoznost. 

Ponudniki leasinga nepremičnin morajo poudarjati razlike med svojimi in sorodnimi 

konkurenčnimi storitvami (Dichter, 1993, str. 29–30). Zavedati se morajo, da so mnogokrat njegovi 
največji konkurenti ravno ravnodušni potencialni jemalci leasinga (Beckwith, 2003, str. 74). Nikoli 

se ni smiselno zadovoljiti z obstoječim stanjem (Beckwith, 2003, str. 78). 

• Pri trženju leasing podjetja je odgovoren vsak uslužbenec in ne samo ponudnik leasinga 
nepremičnin. Tako se mora vsak zaposleni zavedati, da je vsako dejanje marketinško dejanje, 

od katerega je odvisen uspeh podjetja. 

• Usmeriti se je potrebno na razširitev ponudbe storitev in ponuditi tisto, kar konkurenca še ne 
ponuja, saj so priložnosti za rast podjetja pogosto zunaj tistega, kar je trenutno njegova 
osnovna dejavnost (Beckwith, 2003, str. 65, 67).  

• Pri komuniciranju oz. sodelovanju s (potencialnimi) jemalci leasinga je pomemben vsak 
element komuniciranja. Vedeti je potrebno, da imajo jemalci leasinga vlogo porotnikov, 
omamljeni so z dejstvi in pogosto so zelo nezaupljivi do ponudnikov leasinga nepremičnin, 

ki jim ta dejstva predstavljajo. V tej komunikaciji jemalci leasinga ne upoštevajo dejstev, 

temveč se osredotočajo na nepomembne podrobnosti kot so način komuniciranja ponudnika 
leasinga nepremičnin in njegovo zunanjo urejenost (Beckwith, 2003, str. 80, 114). Zelo 

pomemben, zlasti za ljudi, ki imajo mala časa, je tudi prvi vtis ponudnika leasinga 

nepremičnin, saj lahko na njem temeljijo vse poznejše odločitve (Beckwith, 2003, str. 121).  

• Ponudnik leasinga nepremičnin mora ponuditi kakovostno rešitev z manj tveganji za jemalca 
leasinga, kakovostno storitev pa je potrebno podpreti z dokazi (npr. referencami). Jemalci 

leasinga ponavadi ne iščejo najboljšo rešitev, temveč takšno, ki se je najmanj bojijo 
(Beckwith, 2003, str. 123–124). Poleg tega je potencialnemu jemalcu leasinga potrebno 

poudariti koristi, ki bi jih lahko imel od leasing storitve. Malo ponudnikov leasinga se 

dejansko trudi, da bi se približalo strankam. Namesto, da bi govorili o potencialnih jemalcih 
leasinga in njihovih potrebah, govorijo o svojem podjetju. Namesto, da bi povedali, kaj bodo 

naredili koristnega za stranko, se trudijo dokazati, kako dobro je njihovo podjetje. Tako ne 

govorijo jezika potencialnega jemalca leasinga, temveč svoj jezik (Beckwith, 2003, str. 196).  
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• Jemalcem leasinga se ne sme preveč obljubljati. Če ponudnik leasinga nepremičnin 
potencialnemu jemalcu leasinga obljubi več, kot je zanj zmožen storiti, bo le-ta razočaran ali 

celo prepričan, da je bil zaveden (Beckwith, 2003, str. 244). Da bi ohranili zadovoljstvo 

jemalcev leasinga, je potrebno zelo previdno obvladovati njihova pričakovanja (Beckwith, 

2003, str. 245). Ponudnik leasinga nepremičnin naj svoje pomanjkljivosti raje prizna, kot da 
bi jih prikrival. Tako bo veljal za poštenega človeka, med njim in jemalcem leasinga se bo 

zgradil odnos zaupanja, ki pa je ključ prodaje storitev (Beckwith, 2003, str. 126).  

• Ponudnik leasinga nepremičnin mora pokazati zanimanje tudi za projekt z nižjo investicijsko 
vrednostjo, da ne bi potencialni jemalec leasinga dobil občutka, da njegov projekt ni zanimiv. 

S profesionalnim odnosom in zanimanjem za jemalca leasinga lahko uspešno zaključenemu 

projektu z nižjo investicijsko vrednostjo sledijo tudi ostali projekti jemalca leasinga. 
 

5   TRŽNA RAZISKAVA FINANCIRANJA NEPREMIČNIN Z LEASINGOM V  
           SLOVENSKIH PODJETJIH 
 

5.1 Opredelitev tržnega raziskovanja 
 
Po Kotlerju (1998, str. 130) je tržna raziskava »sistematično načrtovanje, zbiranje in analiza 

podatkov, ki se nanašajo na določene za podjetje pomembne trženjske razmere ter poročanje o 
rezultatih.« 

 
 
5.2 Proces tržnega raziskovanja 
 
Učinkovito tržno raziskovanje poteka v petih stopnjah (Kotler, 1998, str. 131–141; Habjanič in 

Ušaj, 2000, str. 48–59). Postopek tržnega raziskovanja je prikazan na sliki 20 in vsebuje: 
opredelitev problema in ciljev raziskave, načrtovanje raziskave, zbiranje informacij, analizo 

informacij in predstavitev ugotovitev. 

 
Analiza, ki jo lahko dobimo s pomočjo tržnega raziskovanja, je zelo pomembna za vsako 

podjetje, ki mora znati prodati svoj izdelek oz. storitev na trgu. Vsako podjetje mora poznati 
svojo konkurenco, dobavitelje in odjemalce (kupce) in njihove aktivnosti, da bi lahko zasnovalo 

lastno strategijo, s pomočjo katere bi omejilo konkurenco in izboljšalo svoje izdelke oz. storitve 
v večje zadovoljstvo kupca, saj je na trgu prisotnih mnogo podjetij, ki ponujajo identične izdelke 

oz. storitve (Habjanič in Ušaj, 2000, str. 49). 



 63 

Slika 20: Postopek tržne raziskave 
 

 
Vir: Kotler, 1998, str. 132. 

 

 

5.3       Proces izvedbe tržne raziskave z naslovom »Financiranje nepremičnin z leasingom v  
      slovenskih podjetjih« 

 
5.3.1  Opredelitev problema in ciljev raziskave 
 

Rezultati, pridobljeni z anketnimi vprašalniki, bodo pripomogli k analizi situacije, ki je zelo 
pomembna za oblikovanje trženjske strategije in programov. Samo poznavanje razmer v podjetju 

ni zadostno za doseganje želenih rezultatov, pomembno je tudi poznavanje razmer v širšem 

okolju. Temeljno širše okolje leasing podjetja predstavljata analiza trga in porabnikov ter analiza 
okolja in konkurence.  

 

Analiza trga in porabnikov podaja sekundarne informacije o velikosti trga leasinga, poznavanju 

leasinga kot zunanjega vira financiranja, prednostih leasinga (na splošno in v primerjavi s 
kreditom) in uporabnikih leasinga. Analiza okolja in konkurence pa podaja pomembne 

sekundarne informacije o leasing podjetih, ki z leasingom financirajo nepremičnine, njihovi 

prepoznavnosti v slovenskih podjetjih, pomanjkljivostih in prednostih leasing podjetij.  
 

Leasing nepremičnin je v Sloveniji šele v razvojni fazi. Namen raziskave med 300 največjimi 

slovenskimi podjetji je bil ugotoviti, kako pogosta in uporabljena oblika financiranja je leasing 

nepremičnin med slovenskimi podjetji in kako takšno obliko financiranja slovenska podjetja 
sploh sprejemajo. Temeljna HIPOTEZA, ki sem jo zastavila v magistrskem delu, je naslednja:  

 

leasing nepremičnin kot zunanji vir financiranja v slovenskih podjetjih je razmeroma 

nerazvita in neuporabljena oblika financiranja. Kljub temu povpraševanje na finančnem trgu 

po leasingu nepremičnin počasi narašča zaradi prednosti, ki jih le-ta ponuja. 

 

Opredelitev problemov 
in ciljev raziskave 

Predstavitev 
ugotovitev 

Analiza informacij 

Zbiranje informacij 

Načrtovanje raziskave 
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Z raziskavo med 300 največjimi slovenskimi podjetji sem zasledovala tri cilje. Prvi cilj tržne 

raziskave je bil ugotoviti, kako slovenska podjetja dejansko poznajo leasing nepremičnin in 

njegove osnovne značilnosti (kot so pravno in ekonomsko lastništvo pri leasingu), računovodski 
in davčni vidik leasinga, razliko med leasingom nepremičnin in bančnim kreditom, 

konkurenčnost leasinga nepremičnin z bančnim kreditom, ter ali so slovenska podjetja dejansko 

pripravljena financirati z leasingom nepremičnin in če ne, kakšni so poglavitni razlogi za to, da 

se podjetja ne odločajo za financiranje z leasingom.  
 

Drugi cilj raziskave je bil ugotoviti, kako slovenska podjetja poznajo leasing podjetja, ki v 

Sloveniji ponujajo leasing nepremičnin, in kako so zadovoljna s svetovanjem le-teh glede 
osnovnih informacij o leasingu nepremičnin, finančnih informacij, računovodskih informacij, 

podjetniških informacij in informacij na nepremičninskem trgu. Prav tako me je zanimalo, kje 

slovenska podjetja vidijo največje težave in prednosti pri poslovanju teh podjetij.  

 
Tretji cilj raziskave pa je bil ugotoviti, koliko izmed anketiranih podjetij v Sloveniji je dejansko 

uporabilo leasing nepremičnin, kako so bila ta podjetja zadovoljna s storitvami le-teh, kateri 

dejavniki so bili odločilni za izbiro te oblike financiranja, kakšne težave so imela podjetja pri 
pridobitvi leasinga nepremičnin, katera vrsta nepremičnine je bila financirana z leasingom itd.  

 

 

5.3.2 Načrtovanje raziskave 
 
Na podlagi Kotlerjevega (1998, str. 133–139) postopka tržne raziskave sem po opredelitvi 

problema in ciljev raziskovanja načrtovala raziskavo s tem, da sem natančneje opredelila:  

• vire podatkov: gre izključno za primarne podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo 
anketiranja 300 največjih slovenskih podjetij po kapitalu, sredstvih in čistih prihodkih od 

prodaje v letu 2002 (baza GVIN).  

• raziskovalne metode: kot raziskovalno metodo sem uporabila spraševanje. Po Kotlerju 

podjetja uporabljajo to obliko raziskovalne metode, ko želijo ugotoviti, kaj imajo podjetja 

raje, s čim so zadovoljna, itd.  

• raziskovalne inštrumente: raziskovalni inštrument, ki je bil uporabljen v raziskavi, je bil 
vprašalnik. Mehanska sredstva glede na način in predmet raziskovanja pri tej raziskavi niso 
prišla v poštev. Vprašalnik vsebuje tako zaprti kot odprti tip vprašanj. Upoštevan je bil tudi 

nasvet, ki ga Kotler navaja v svoji literaturi, in sicer so bili podatki o anketiranem podjetju 

postavljeni na koncu vprašalnika, da ne bi po nepotrebnem povzročili odpora pri 
odgovarjanju zaradi osebnosti in nezanimivosti vprašanj o podjetju. Vprašanja v vprašalniku 

so bila natančno zasnovana, vrstijo se v logičnem zaporedju po stopnji poznavanja trga 

leasinga nepremičnin, pomanjkljivosti vprašalnika pa so bile odpravljene s pomočjo 

pilotskega testiranja na 10 podjetjih.  

• načrt vzorčenja: pri načrtovanju vzorca raziskave so po Kotlerju pomembne tri postavke: 
vzorčna enota, velikost vzorca in postopek vzorčenja. Ciljna skupina vzorčenja pri raziskavi 
so bili finančni direktorji oz. vodje finančnih služb. Velikost vzorca je 300 največjih 

slovenskih podjetij. Postopek vzorčenja, ki sem ga uporabila pri anketiranju je neverjetnostno 

vzorčenje, kjer gre za namenski vzorec, kar pomeni, da raziskovalec presodi, od katerih enot 
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populacije bo dobil najbolj natančne podatke. Po Rojšek (1997, str. 47) je »namenski vzorec 

z vidika reprezentativnosti boljši od priložnostnega. Raziskovalec sam sebi vnaprej postavi 

nalogo, da mora izbrati take enote proučevanja, ki so po njegovem mnenju tipične glede na 
opazovani pojav v osnovni populaciji. To seveda pomeni, da mora dobro poznati lastnosti 

osnovne populacije.« Bazo podatkov o slovenskih podjetjih je izdelal GVIN na osnovi 

podatkov iz leta 2002, kriterij razvrstitve teh podjetij pa so najosnovnejše računovodske 

postavke: kapital, sredstva in čisti prihodki podjetja. Iz baze sem po vrstnem redu izključila 
podjetja, ki se sama ukvarjajo s financiranjem, in podjetja, ki so povezana ali prevzeta s 

strani drugih podjetij, da ne bi v tem primeru prihajalo do podvojitve pri odgovarjanju na 

anketne vprašalnike.  

• obliko komuniciranja: Anketiranje sem v večji meri izvedla po pošti, določene anketne 

vprašalnike pa sem s pomočjo znancev zaradi enostavnejšega posredovanja poslala kar po 
elektronski pošti. Pri poštnem anketiranju anketiranci nimajo možnosti prilagajati podatkov 

zaradi prisotnosti spraševalca. Poleg tega anketiranje po elektronski ali navadni pošti 

predstavlja cenejšo metodo zbiranja podatkov v primerjavi z intervjuji. Pomanjkljivost 

zbiranja informacij po pošti pa se ponavadi pokaže pri manjšem številu vrnjenih odgovorov. 
 

 

5.3.3 Zbiranje informacij 
 

V začetku novembra leta 2004 sem izvedla pilotsko testiranje na 10 izbranih podjetjih. V fazi 
pilotskega testiranja je na anketo odgovorilo 6 respondentov. Na podlagi teh odgovorov sem 

ugotovila, da je bila anketa v glavnem dobro zastavljena, saj anketirana podjetja pri odgovarjanju 

na anketni vprašalnik niso opozorila na kakšne pomanjkljivosti. Ker sem opazila, da so nekateri 
respondenti, ki ne poznajo dobro ponudnikov leasinga na slovenskem trgu, pri vprašanju 2.3., 

kjer sprašujem po sodelovanju podjetij pri financiranju njihovih nepremičnin, kot odgovor 

navajali tudi druga leasing podjetja, ki financirajo samo premičnine, sem odgovor na to 

vprašanje razčlenila na premičnine in nepremičnine, da bi pridobila čim bolj kakovosten odgovor 
glede sodelovanja podjetij s ponudniki, ki tržijo leasing nepremičnin. Dejstvo je, da se podjetja, 

ki sodelujejo z leasing podjetji zaradi financiranja svojih premičnin, pri potrebi financiranja 

svojih nepremičnin, prvotno obrnejo na leasing podjetja, s katerimi so v preteklosti financirala že 

svoje premičnine. Prav tako sem na podlagi pilotskega testiranja ustrezno dopolnila uvodno 
pismo. Poudarila sem, da se naj pri stopenjskih lestvicah označijo ustrezne ocene pri vseh 

dejavnikih in da naj podjetja anketne vprašalnike vrnejo kljub temu, da leasinga nepremičnin ne 

poznajo zadovoljivo (s tem, da to dejstvo ustrezno označijo). Ravno imenovana navedba je pri 
preostalemu anketiranju 290 podjetij, ki sem ga izvedla januarja 2005, povzročila, da so podjetja, 

ki ne poznajo leasinga kot zunanje oblike financiranja, v veliki meri tudi vrnila anketne 

vprašalnike z navedbo, da leasinga nepremičnin sploh ne poznajo.  
 

Skupno sem prejela 111 rešenih anketnih vprašalnikov, kar pomeni, da je bila odzivnost 
slovenskih podjetij pri reševanju ankete 37%. Upoštevati je treba tudi, da so bili anketni 

vprašalniki naslovljeni na finančne direktorje ali na vodje finančne službe, kar je seveda zaradi 

časovne stiske ciljne skupine raziskave dodatno prispevalo k slabši odzivnosti podjetij in k 

dodatnemu angažiranju poslovnih in privatnih vezi.  
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5.4 Empirična analiza z anketnimi vprašalniki zbranih informacij 
 

Anketirana podjetja so pretežno odgovarjala anonimno. Na sliki 21 je vidna struktura podjetij 
respondentov po Standardni klasifikaciji dejavnosti37 (v nadaljevanju SKD).  

 

Slika 21:  Struktura podjetij respondentov po dejavnostih (SKD) 
 

50,5%

11,7%
8,1%

6,3%

5,4% 2,7% 1,8%1,8%
5,4%

6,3%

Predelovalne dejavnosti

Trgovina, popravila motornih izdelkov
in izdelkov široke porabe
Poslovanje z nepremičninami, najem in
poslovne storitve
Gradbeništvo

Gostinstvo

Promet, skladiščenje in zveze

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo

Druge javne, skupne in osebne
storitvene dejavnosti
Finančno posredništvo

Drugi

 
Opomba:  V dejavnost Drugi sta všteti: dejavnost E – oskrba z električno energijo in dejavnost C – rudarstvo. 

Podjetja ostalih dejavosti niso sodelovala pri odgovarjanju na anketni vprašalnik. 
Vir:   Lastna raziskava, 2005. 
 

Največ podjetij (50,5%), ki je sodelovalo pri odgovarjanju na anketni vprašalnik, sodi po 

Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) v dejavnost D – predelovalne dejavnosti. 11,7% 
podjetij sodi v dejavnost G – trgovine, popravila motornih izdelkov in izdelkov široke porabe, 

8,1% podjetij pa sodi v dejavnost K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve. 

Ostale dejavnosti skupaj predstavljajo manj kot 30%. 

 
 
5.4.1 Oblikovanje skupin podjetij na podlagi anketnega vprašalnika 
 

Pri oblikovanju samega anketnega vprašalnika je bilo zelo pomembno samo strukturiranje le-

tega. Že pri oblikovanju anketnega vprašalnika sem upoštevala oblikovanje štirih neodvisnih 
skupin podjetij, ki bi nastale z odgovarjanjem na vprašalnik: 

 

1. SKUPINA: podjetja, ki ne poznajo ne leasinga nepremičnin in ne ponudnikov leasinga 
nepremičnin v Sloveniji; 

2. SKUPINA:  podjetja, ki poznajo le osnovne značilnosti leasinga nepremičnin, ne 

poznajo pa ponudnikov leasinga nepremičnin; 

                                                
37 Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je hierarhično urejena statistika, ki se uporablja za razvrščanje, 
zbiranje, obdelovanje in analiziranje podatkov, ki se nanašajo na dejavnosti v Sloveniji. SKD je usklajena s 
klasifikacijo dejavnosti NACE Rev. 1, ki je v EU obvezna, od leta 1997 pa je obvezen nacionalni standard. 
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3. SKUPINA:  podjetja, ki poznajo tako osnovne značilnosti o leasingu nepremičnin kot 

tudi ponudnike leasinga nepremičnin, le-tega pa še niso uporabljali, in 

4. SKUPINA:  podjetja, ki so že uporabljala leasing nepremičnin in tako posledično 
poznajo tudi značilnosti leasinga nepremičnin in ponudnike le-tega na 

slovenskem trgu.  

 

Da bi lahko oblikovala te štiri skupine slovenskih podjetij, sem vprašalnik priredila postopnemu 
poznavanju trga leasinga nepremičnin v Sloveniji in ga tako razdelila na tri glavna poglavja: 

 

1) POZNAVANJE LEASINGA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI. Na to poglavje so 
odgovorile 2., 3. in 4. skupina podjetij. 1. skupina je že na samem začetku tega poglavja imela 

možnost prekinitve odgovarjanja na anketni vprašalnik, ker ni razpolagala z znanjem, ki bi ji 

omogočalo nadaljnje odgovarjanje. 

2) POZNAVANJE LEASING PODJETIJ, KI PONUJAJO LEASING NEPREMIČNIN 
NA SLOVENSKEM TRGU. Na to poglavje sta odgovorili 3. in 4. skupina podjetij. 2. 

skupina je prenehala z odgovarjanjem, ker ni poznala ponudnike leasinga nepremičnin na 

slovenskem trgu. 

3) UPORABA LEASINGA NEPREMIČNIN MED SLOVENSKIMI PODJETJI. Na to 

poglavje je odgovorila samo 4. skupina podjetij, ki je svoje nepremičnine že financirala z 

leasingom. 3. skupina je prenehala z odgovarjanjem, ker leasinga nepremičnin še ni uporabila. 

  
Vsi respondenti so na poglavje, ki se nanaša na osnovne podatke o podjetjih, odgovorili 

neodvisno na oblikovanje skupin. 

 

Slika 22:  Struktura skupin podjetij respondentov, oblikovanih na podlagi raziskave 

22%

21%
40%

17%

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

 
Vir: Lastna raziskava, 2005. 

 

Sledi predstavitev deležev posameznih skupin podjetij v raziskavi »Financiranje nepremičnin z 
leasingom v slovenskih podjetjih« (v nadaljevanju raziskava) (slika 22). 1. skupino predstavlja 

24 slovenskih podjetij, kar predstavlja 22% respondentov, 2. skupino 23 slovenskih podjetij, kar 

predstavlja 21% respondentov, 3. skupino 45 slovenskih podjetij, kar predstavlja 40% 
respondentov, in četrto skupino 19 slovenskih podjetij, kar predstavlja 17% respondentov. 40% 

tistih podjetij, ki so odgovorili na vprašalnik, pozna osnovne značilnosti o leasingu nepremičnin, 

ponudnike leasinga nepremičnin in nikoli niso uporabljali leasinga nepremičnin. Celo 22% 

podjetij, ki so odgovorili na vprašalnik, sploh ne pozna osnovnih značilnosti leasinga 
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nepremičnin. Na podlagi teh podatkov že lahko ugotovim, da je mnogim slovenskim podjetjem 

trg leasinga nepremičnin nepoznan. To ponazarja še podatek, da je samo 17% respondentov 

leasing nepremičnin že uporabljalo.  
 

Razvrščanju v skupine sledi obdelava pridobljenih podatkov. Pri tem sem uporabila statistični 

program za obdelavo podatkov SPSS 12.0 in program Excel. Ker je anketa sestavljena tudi iz 

opisnih podatkov, so ti predstavljeni v opisni obliki. Na podlagi dobljenih rezultatov sem 
postavila nekaj sklepnih ugotovitev.  

 
 
5.4.2 Poznavanje leasinga nepremičnin v Sloveniji 
 

Na to poglavje so odgovarjale 2., 3. in 4. skupina podjetij. Izjema je vprašanje 1.1., ki 

respondente sprašuje o tem, na kaj jih spomni izraz »leasing nepremičnin«, saj je na to lahko 
odgovorila tudi 1. skupina podjetij. S tem sem želela ugotoviti, kako bo nanj dejansko 

odgovarjala 1. skupina podjetij, t.j. tistih podjetij, ki ne poznajo ne osnovnih značilnosti leasinga 

nepremičnin in ne ponudnikov leasinga nepremičnin na slovenskem trgu. Izkazalo se je, da 

izmed 24 respondentov iz 1. skupine, 18 respondentov sploh ni odgovorilo na to vprašanje, ker 
jim je leasing nepremičnin kot zunanji vir financiranja čisto neznan. Večina teh podjetij je na 

anketni vprašalnik ali na dopis dopisala, da jim je leasing kot zunanja oblika financiranja čisto 

neznana, kar je za leasing ponudnike lahko zelo zaskrbljujoč podatek. Drugače pa so odgovori, 
ki so se najbolj pogosto pojavljali pri tem vprašanju, naslednji: najem nepremičnin, najem, 

finančni in poslovni najem nepremičnin, način financiranja nakupa nepremičnin, način 

financiranja, financiranje, prodaja s povratnim leasingom (angl. sale and lease-back). 

 
Z vprašanjem 1.2., ki se nanaša na poznavanje osnovnih značilnosti leasinga nepremičnin, 1. 

skupina respondentov (22% respondentov) ni bila več vključena v obdelavo, tako da so za 

nadaljnjo analizo ostale še 2., 3. in 4. skupina, ki skupaj predstavljajo 87 respondentov. 

Ugotovila sem, da 52% anketiranih podjetij pozna osnovne značilnosti leasinga nepremičnin, 
predvsem pravno in ekonomsko lastništvo ter njegov računovodski in davčni vidik. 26% 

respondentov osnovne značilnosti leasinga nepremičnin pozna le delno. 

 
Zaradi boljše predstave o tem, kako podjetja razlikujejo leasing nepremičnin od bančnega 

kredita, so zanimivi odgovori na naslednje vprašanje (vprašanje 1.3.), s katerim sem ugotovila, 

da vsi respondenti, ki sodelujejo v nadaljnji analizi (n=87), poznajo najpomembnejše razlike med 

leasingom nepremičnin in bančnim kreditom: kar 83% respondentov pozna najpomembnejše 
razlike med leasingom nepremičnin in bančnim kreditom, 17% respondentov pa te razlike pozna 

le delno. Očitno je, da podjetja v prvi meri zanimajo razlike med leasingom in kreditom. Šele ko 

ugotovijo, da bi leasing lahko bil aktualna oblika financiranja, se poglobijo v spoznavanje 
osnovnih značilnosti leasinga nepremičnin. Povedano potrdi tudi analiza z SPSS-om, kjer sem s 

pomočjo χ2-testa (angl. Chi Square) primerjala povezanost med poznavanjem osnovnih 

značilnosti leasinga nepremičnin in poznavanjem najpomembnejših razlik med leasingom 

nepremičnin in bančnim kreditom. S testom sem preverila hipotezo H1, ki se glasi: 
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H1 – respondenti, ki poznajo osnovne značilnosti leasinga nepremičnin, poznajo tudi 

najpomembnejše razlike med leasingom nepremičnin in bančnim kreditom. 
 
Med tistimi respondenti, ki poznajo osnovne značilnosti leasinga nepremičnin (n=58), je 94,8% 

takšnih, ki poznajo tudi najpomembnejše razlike med leasingom nepremičnin in bančnim 

kreditom. Med tistimi, ki delno poznajo osnovne značilnosti leasinga nepremičnin, pa je 58,6% 

takšnih, ki poznajo tudi najpomembnejše razlike med leasingom nepremičnin in bančnim 
kreditom. S χ2-preizkusom potrjujem hipotezo H1 (glej prilogo 7, tabele 1–3). Glede na rezultate 

lahko rečem, da boljše kot je poznavanje osnovnih značilnosti leasinga nepremičnin, boljše je 

poznavanje najpomembnejših razlik med leasingom nepremičnin in bančnim kreditom (χ2=17,8, 
C=0,4, P=0,000). 

 

Zanimalo me je tudi, kaj respondenti menijo o konkurenčnosti leasinga nepremičnin v primerjavi 

z bančnim kreditom (vprašanje 1.4.). Mnenje o konkurenčnosti leasinga v primerjavi z bančnim 
kreditom je nekoliko deljeno, saj 44% respondentov meni, da je leasing nepremičnin 

konkurenčnen bančnemu kreditu, 41% jih meni, da leasing nepremičnin ni konkurenčen 

bančnemu kreditu, 15% respondentov pa meni, da je leasing nepremičnin delno konkurenčen 
bančnemu kreditu. Želela sem ugotoviti, ali obstaja povezanost med poznavanjem 

najpomembnejših razlik med leasingom nepremičnin in bančnim kreditom ter mnenjem o 

konkurenčnosti leasinga nepremičnin z bančnim kreditom. V ta namen sem preverila hipotezo 

H2, ki glasi: 
 

H2 – respondenti, ki poznajo najpomembnejše razlike med leasingom nepremičnin in bančnim 

kreditom, menijo, da je leasing nepremičnin konkurenčen bančnemu kreditu. 

 
Izkazalo se je, da je med tistimi respondenti (n=72), ki poznajo najpomembnejše razlike med 

leasingom nepremičnin in bančnim kreditom, 47,2% respondentov, ki menijo, da je leasing 

nepremičnin konkurenčen bančnemu kreditu; med tistimi respondenti, ki pa delno poznajo 
najpomembnejše razlike med leasingom nepremičnin in bančnim kreditom, pa je 26,7% 

respondentov, ki menijo, da je leasing nepremičnin konkurenčnen bančnemu kreditu. S pomočjo 

χ2-preizkusa ne morem potrditi hipoteze H2 (glej prilogo 7, tabele 4–6), kar pomeni, da ne 

morem trditi, da povezanost med spremenljivkama obstaja. 
 

V prejšnjih poglavjih smo omenili, da leasing nepremičnin v Sloveniji narašča. Zanimalo pa me 

je tudi, če tudi podjetja ocenjujejo, da se povpraševanje po leasingu nepremičnin povečuje 
(vprašanje 1.5.). Kar 67% respondentov je mnenja, da se povpraševanje po leasingu nepremičnin 

povečuje. 31% jih meni, da le-to ostaja na isti ravni, 2% respondentov pa celo meni, da se 

povpraševanje po leasingu nepremičnin zmanjšuje. Nadalje preverjam, ali obstaja povezanost 

med konkurenčnostjo leasinga nepremičnin z bančnim kreditom in oceno glede rasti 
povpraševanja po leasingu nepremičnin v Sloveniji. Preverila sem hipotezo H3, ki glasi: 

 

H3 – respondenti, ki menijo, da je leasing nepremičnin konkurenčen bančnemu kreditu, 

ocenjujejo, da se povpraševanje po leasingu nepremičnin v Sloveniji povečuje. 
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Med tistimi respondenti, ki menijo, da je leasing nepremičnin konkurenčen bančnemu kreditu (n=38), 

73,7% respondentov ocenjuje, da se povpraševanje po leasingu nepremičnin v Sloveniji povečuje, 

23,7% jih meni, da povpraševanje po leasingu nepremičnin v Sloveniji ostaja na isti ravni, samo 2,6% 
respondentov pa ocenjuje, da se povpraševanje po leasingu nepremičnin v Sloveniji zmanjšuje. 

Ugotavljam, da s pomočjo χ2-preizkusa ne morem potrditi hipoteze H3 (glej prilogo 7, tabele 7–9), saj 

ne morem trditi, da obstaja povezanost med konkurenčnostjo leasinga nepremičnin z bančnim kreditom 

in oceno glede rasti povpraševanja po leasingu nepremičnin v Sloveniji. 
 

Kar se tiče zadovoljstva slovenskih podjetij s ponudbo leasinga nepremičnin po vrsti 
nepremičnin (vprašanje 1.6.), ugotavljam (glej prilogo 7, tabelo 10), da so respondenti 2., 3. in 4. 

skupine38 (n= 87 respondentov) srednje zadovoljni s finančnim leasingom (aritmetična sredina 

ocen 3,02) in malo manj z operativnim leasingom (aritmetična sredina ocen 2,94). Slovenska 

podjetja so bolj naklonjena finančnemu leasingu, saj imajo možnost po preteku obdobja leasinga 
lastninsko pravico na nepremičnini prenesti nase in tako postati lastnik nepremičnine. Pri 

operativnem leasingu pa je pravni lastnik nepremičnine dajalec leasinga. Tudi ponudniki 

leasinga nepremičnin so dejansko bolj naklonjeni finančnemu leasingu, ker morajo v primeru 
operativnega leasinga sami prevzeti nepremičnino in jo prikazati v svojih bilančnih izkazih, kar 

pomeni, da morajo skrbeti tudi za vzdrževanje objekta. Zato ponudniki leasinga nepremičnin 

operativni leasing ponujajo samo v primeru dobre bonitete jemalca leasinga, visoke investicijske 

vrednosti in izvrstne lokacije nepremičnine. 
 

Analizirala sem tudi zadovoljstvo s ponudbo leasinga nepremičnin samo v 4. skupini (n=19 
respondentov), ker sem domnevala, da je ta skupina respondentov še najbolj seznanjena s ponudbo 

leasinga nepremičnin glede na to, da je leasing nepremičnin že uporabljala. Ugotovila sem (glej prilogo 

7, tabelo 12), da so tudi respondenti, ki so že uporabljali leasing nepremičnin bolj naklonjeni 

finančnemu leasingu (aritmetična sredina ocene 3,58) kot operativnem leasingu (aritmetična sredina 
ocene 3,26). Želela sem preveriti, ali pri 4. skupini obstajajo razlike med ocenjenim zadovoljstvom za 

operativni in finančni leasing in na osnovi predhodnih ugotovitev oblikovala hipotezo H4, ki glasi: 

 

H4 – respondenti, ki so že uporabljali leasing nepremičnin, so bolj zadovoljni s ponudbo 

finančnega leasinga kot s ponudbo operativnega leasinga. 

 

Na osnovi statistične analize ugotavljam (glej prilogo 7, tabelo 13), da je zadovoljstvo s ponudbo 
finančnega leasinga statistično značilno večje od zadovoljstva s ponudbo operativnega leasinga 

(t=2,051, P=0,027), s čimer potrjujem hipotezo H4. 

 

Zaradi majhnosti vzorca je uporaba t-statistik vprašljiva (n=19 respondentov), zato sem razlike v 
povprečjih preverila še z neparametričnim testom39 (t.i. Wilcox Signed Ranks Test), ki meri 

povprečne range pri dveh med seboj odvisnih spremenljivkah. Z omenjenim testom sem prišla 

do enakih ugotovitev, s čimer potrjujem hipotezo H4 (glej prilogo 7, tabelo 14 in 15). 

                                                
38 To so respondenti, ki poznajo osnovne značilnosti leasinga nepremičnin in ponudnike leasinga nepremičnin, prav 
tako pa so že uporabljali leasing nepremičnin. Izključeni so tisti respondenti, ki ne poznajo leasinga nepremičnin.  
39 Neparametrični test je alternativa za t-test, ki ga uporabljamo, kadar imamo na razpolago premajhen vzorec ob 
predpostavki, da gre za normalno porazdelitev. Le-ta obravnava vrednost spremenljivke kot rang. 
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Za leasing podjetje je zelo pomembno, da ve, katere oblike tržnega komuniciranja so jemalcem 

leasinga najpomembnejše za pridobitev informacij o leasingu nepremičnin (vprašanje 1.7.). Analiza 

podatkov na podlagi veljavnih odgovorov (n=76 respondentov) je pokazala, da so podjetjem 
najpomembnejše naslednje oblike tržnega komuniciranja (glej tabelo 13): osebna predstavitev 

(aritmetična sredina ocena 3,80), predstavitvena gradiva (aritmetična sredina ocen 3,54), tiskani mediji 

(aritmetična sredina ocen 3,51) in internet (aritmetična sredina ocen 3,49). Respondenti najmanjši 

pomen dajejo telefonskemu trženju (aritmetična sredina ocen 2,18), internim glasilom (aritmetična 
sredina ocen 2,37), jumbo plakatom, gradbiščnim zavesam, tablam, transparentom itd. (aritmetična 

sredina ocen 2,42) in sponzoriranju (aritmetična sredina ocen 2,67).  

 
Tabela 13: Opisna statistika pomena oblike tržnega komuniciranja, ki se uporablja za 

pridobitev informacij o leasingu nepremičnin, med podjetji respondenti 
(1=zelo nezadovoljen, 5=zelo zadovoljen) 

 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Osebna predstavitev 76 1 5 3,80 1,143 

Predstavitvena gradiva 

(prospekti, katalogi) 
76 1 5 3,54 1,076 

Tiskani mediji 

(časopis, strokovne 

revije) 

76 1 5 3,51 1,000 

Internet 76 1 5 3,49 ,945 

Prijatelji in znanci 76 1 5 3,21 1,050 

Direktna pošta 76 1 5 3,13 1,215 

Promocijski dogodki 76 1 4 2,93 ,838 

Sejmi 76 1 5 2,88 1,070 

Radio, TV 76 1 5 2,76 1,069 

Sporočila za javnost 76 1 5 2,70 ,966 

Sponzoriranje 76 1 5 2,67 ,915 

Jumbo plakati, 

gradbiščne zavese, 

table, transparenti itd. 

76 1 5 2,42 ,956 

Interna glasila 76 1 5 2,37 ,921 

Telefonsko trženje 76 1 5 2,18 1,003 

Valid N (listwise) 76         

Vir: Izpis iz SPSS-a, lastna raziskava 2005, n=87.  

 

Za nadaljno obdelavo sem v SPSS-u uporabila metodo glavnih komponent40. Cilj te metode je 
določiti manjše število linearnih kombinacij merjenih spremenjivk tako, da z njimi pojasnim kar 

se da velik del celotne razpršenosti (variance) podatkov. S pomočjo metode glavnih komponent 

(glej prilogo 7, tabele 18–20) sem oblike tržnega komuniciranja razvrstila glede na pomembnost 

                                                
40 S pomočjo metode glavnih komponent iz večjega števila neposredno merjenih spremenljivk tvorimo čim manjše 
število novih spremenljivk, ki zavzamejo čim več variabilnosti osnovnih spremenljivk. Sestavljene spremenljivke 
pri metodi glavnih komponent imenujemo komponente. Komponente opisujejo del celotne variance, prva 
komponenta opiše največ celotne variance merjenih spremenljivk, druga največ preostale variance itd. Zaželeno je, 
da pri analizi podatkov dobimo čim manj komponent, ki bi pojasnile največ variabilnosti osnovnih spremenljivk.  
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pri pridobivanju informacij o leasingu nepremičnin. Komunalitete povedo, kolikšen delež 

variabilnosti posamezne spremenljivke je pojasnjen z vsemi komponentami oz. kako dobro 

spremenljivke pojasnjujejo komponentno strukturo. Izkazalo se je, da so vrednosti komunalitet 
nad 0,45, kar ocenjujemo za dovolj ustrezno.  

 

Na podlagi oblik tržnega komuniciranja sem dobila tri komponente41, ki sem jih na osnovi 

njihovih značilnosti poimenovala:  
1. osebni stik: direktna pošta, osebna predstavitev, promocijski dogodki, sponzoriranje, 

sporočila za javnost; 

2. klasični medij: tiskani mediji (časopis, strokovne revije), radio, TV, gradbiščne zavese, table, 
transparenti, sejmi in  

3. kupčevo iskanje stika: internet ter predstavitvena gradiva (prospekti, katalogi).  

 

Tabela 14: Struktura komponent z metodo rotacije – pomen oglaševalskega medija za 
pridobitev informacij o leasingu nepremičnin med podjetji respondenti 

 

  Component 

  Osebni stik Klasični medij 

Kupčevo iskanje 

stika 

Internet     ,706 

Tiskani mediji 

(časopis, strokovne 

revije) 

  ,707  

Radio, TV   ,855   

Predstavitvena gradiva 

(prospekti, katalogi) 
   ,677 

Jumbo plakati, 

gradbiščne zavese, 

table, transparenti itd. 

  ,748   

Direktna pošta ,709     

Sejmi   ,647   

Osebna predstavitev ,697    

Promocijski dogodki ,623    

Sponzoriranje ,643   

Sporočila za javnost ,591    

Interna glasila ,699     

Vir: Izpis iz SPSS-a, lastna raziskava, 2005, n=87. 

 
Da bi dobila jasnejšo sliko, sem izvedla Varimax42 rotacijo in z njeno pomočjo pojasnila 60,47% 

variabilnosti vseh treh komponent (glej prilogo 7, tabelo 19). Nadalje želim preveriti tudi, katere 

spremenljivke posameznih komponent imajo za respondente največji pomen. 

                                                
41 Naloga komponent je najboljše zajetje variabilnosti celotnega vzorca, kar pogosto ni možno, saj ni možno podati 
smiselne razlage komponent. Zato za boljšo pojasnitev uporabljamo rotacijo, kar pomeni, da osi transformiramo 
tako, da dobimo bolj enostavno sliko pojava. Ustreznost števila komponent pojasnjujemo z odstotkom pojasnjene 
variance. Večja je utež komponente, večji je vpliv spremenljivke na komponento. Velja, da pri utežeh manjših od 
0,5 spremenljivke ne razlagamo kot pomembne za komponento. 
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Med načini za pridobivanje informacij o leasingu nepremičnin skozi osebni stik (glej prilogo 7, 

tabelo 21) je najpomembnejša osebna predstavitev (aritmetična sredina ocen 3,80), sledi ji 

direktna pošta (aritmetična sredina ocen 3,13), najmanjši pomen za respondente pa imajo interna 
glasila (aritmetična sredina ocen 2,37) in sponzoriranje (aritmetična sredina ocen 2,67). S 

pomočjo t-testa (glej prilogo 7, tabelo 22), ki se uporablja za primerjavo povprečij med 

spremenljivkami, ugotavljam, da je za respondente osebna predstavitev pomembnejša od 

direktne pošte (t=-4,24, P=0,000). 
 

Med načini za pridobivanje informacij skozi klasični medij (glej prilogo 7, tabelo 23) je 

najpomembnejša oblika tržnega komuniciranja tiskani medij – časopisi in revije (aritmetična 
sredina ocen 3,51), sledita medija sejmi (aritmetična sredina ocen 2,88) in radio, TV (aritmetična 

sredina ocen 2,76). Na osnovi t-testa (glej priloga 9, tabela 24) ugotavljam, da so za respondente 

tiskani mediji (časopisi, revije) pomembnejši od sejmov (t=5,151, P=0,000). 

 
Če še pogledam kupčevo iskanje stika kot način za pridobivanje informacij o leasingu 

nepremičnin, ugotavljam (glej prilogo 7, tabelo 25), da sta najpomembnejši obliki tržnega 

komuniciranja v tej skupini predstavitvena gradiva – prospekti, katalogi (aritmetična sredina 
ocen 3,54), in internet (aritmetična sredina ocen 3,49). Želela sem preveriti, ali med podanimi 

ocenami obstajajo statistično značilne razlike in s pomočjo t-testa ugotovila (glej prilogo 7, 

tabelo 26), da razlike ne obstajajo, kar pomeni, da ne morem trditi, da respondenti kateri izmed 

oblik namenjajo več pozornosti, kar pomeni, da sta obe obliki tržnega komuniciranja enako 
pomembni (t=-0,357, P=0,361). 

 

Da podjetja še ne zaupajo leasingu kot zunanji obliki financiranja (vprašanje 1.8.), potrjuje 

podatek, ki pove, da 54% respondentov (n=87) svojih nepremičnin ni pripravljenih finacirati z 
leasingom. Anketirancem sem dala na voljo več možnih odgovorov (glej sliko 23), da bi si tako 

lažje ustvarila dejansko sliko o njihovem mnenju. Najpogostejši razlogi, ki jih respondenti pri 

tem navajajo so, da (vprašanje 1.10.): 

• je financiranje nepremičnin z leasingom ponavadi dražja oblika financiranja v primerjavi z 
bančnim kreditom (34% respondentov); 

• uporabljajo druge ugodnejše vire financiranja svojih nepremičnin (30% respondentov); 

• ne potrebujejo zunanjih virov financiranja (15% respondentov) in  

• ne posedujejo nepremičnin, ker se posvečajo samo osnovni dejavnosti, ki izključuje 
posedovanje nepremičnin (13% respondentov). 

 

                                                                                                                                                       
42 Metoda Varimax je ena izmed pravokotnih rotacij, s pomočjo katere uteži rotiramo oz. transformiramo, da bi 
lahko enostavneje interpretirali komponente, vendar ob predpostavki, da so rotirani faktorji neodvisni med seboj. 
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Slika 23:  Struktura najpomembnejših razlogov podjetij respondentov za 
nepripravljenost podjetja za financiranje z leasingom nepremičnin 

 

13%

34%

30%

15%

6%1%
1%

ne posedujemo nepremičnin, ker se
izključno posvečamo osnovni
dejavnosti

financiranje nepremičnin z leasingom
je ponavadi dražja oblika
financiranja, če ga primerjamo z
bančnim kreditom
uporabljamo druge ugodnejše vire
financiranja

ne potrebujemo zunanjih virov
financiranja

ne poznamo dovolj dobro leasinga in
tveganj, povezanih z njim

ne zaupamo leasingu 

drugo

 
Vir: Lastna raziskava, 2005, n=87. 

 
Zanimalo me je tudi, ali bi respondenti, ki menijo, da je leasing nepremičnin konkurenčen 

bančnemu kreditu (n=38), bili pripravljeni financirati svoje nepremičnine z leasingom. Preveriti 

sem želela hipotezo H5, ki glasi: 

 

H5 – respondenti, ki menijo, da je leasing nepremičnin konkurenčen bančnemu kreditu, so 

pripravljeni financirati svoje nepremičnine z leasingom. 

 

Na osnovi statistične analize ugotavljam (glej prilogo 7, tabele 27–29), da je med respondenti, ki 
menijo, da je leasing nepremičnin konkurenčen bančnemu kreditu, 65,8% takšnih, ki bi bili 

pripravljeni financirati svoje nepremičnine z leasingom. Hkrati rezultat χ2-testa govori v prid 

sprejetja hipoteze H5. Tako postavljam sklep, da so tisti respondenti, ki menijo, da je leasing 
nepremičnin konkurenčen bančnemu kreditu, pripravljeni financirati svoje nepremičnine z 

leasingom (χ2=11,1, C=0,3, P=0,004). 

 

Dejansko si leasing kot zunanja oblika zelo težko utira svojo pot, ker med podjetji še vedno 
prevladuje mnenje, da je leasing manj ugoden vir financiranja v primerjavi z bančnim kreditom. 

Tako je za ponudnike leasinga nepremičnin zelo pomembno, da pri trženju svojih leasing storitev 

poudarijo prednosti financiranja z leasingom v primerjavi s kreditom, ker ima leasing vsekakor 
tudi prednosti, ki pa jih kredit v dani situciji ne more nuditi.  
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Slika 24:  Najprimernejša vrsta leasinga za podjetja respondente 
 

18%

27%
40%

15%

leasing obstoječega objekta

prodaja s povratnim
leasingom

leasing novogradnje

pripravljeni financirat i, v
kolikor bi našli ustrezno

 
Vir: Lastna raziskava, 2005, n=87. 

 
46% respondentov bi bilo pripravljenih financirati svoje nepremičnine z leasingom nepremičnin. 

Na sliki 24 je vidno, za katero vrsto leasinga bi respondenti dejansko povpraševali, v kolikor bi 

bili pripravljeni financirati svoje nepremičnine z leasingom. 15% respondentov bi se obrnilo na 

leasing podjetje, v kolikor bi našlo ustrezno zemljišče in/ali nepremičnino. Drugače pa bi 27% 
respondentov uporabilo leasing novogradnje, 18% respondentov t.i. obliko finančnega leasinga 

prodajo s povratnim leasingom (angl. sale and lease-back), 15% respondentov bi uporabilo 

leasing obstoječega objekta, kar pomeni, da bi od tretje stranke kupilo že obstoječi objekt.  
 

 

5.4.3 Poznavanje leasing podjetij, ki ponujajo leasing nepremičnin na slovenskem trgu 
 

Na to poglavje sta odgovarjali le 3. in 4. skupina respondentov43 (n=64). Za ocenjevanje poznavanja 
ponudnikov leasinga nepremičnin so respondenti imeli na voljo 5-stopenjsko lestvico (vprašanje 2.2.). 

Respondenti najbolj poznajo naslednje ponudnike leasinga nepremičnin: Hypo Leasing (aritmetična 

sredina ocen 4,27), LB-Leasing (aritmetična sredin ocen 3,67) in SKB Leasing (aritmetična sredina 

ocen 3,50). Najmanj pa poznajo naslednja leasing podjetja: TA-BU (aritmetična sredina ocen 1,28), 
Gorico Leasing in Interro Leasing (obe aritmetični sredini ocen 1,45) ter Eurofin Leasing (aritmetična 

sredina ocen 1,52). Prepoznavnost podjetij sem razvrstila še hierarhično s pomočjo Wardove kriterijske 

funkcije (glej prilogo 7, sliko 1) in tako dobila 3 skupine ponudnikov leasinga nepremičnin po 

prepoznavnosti od najbolj poznane skupine do najmanj poznane skupine, ki sem jih na podlagi 
Kotlerjeve trženjske strategije podjetij (1998, str. 383) poimenovala kot: 

1. vodje – najbolj poznana skupina: SKB Leasing, LB-Leasing, Hypo Leasing; 

2. izzivalci – druga najbolj poznana skupina: KBM Leasing, Krekova družba, Probanka 
Leasing, Raiffeisen Leasing, Immorent Ljubljana in 

3. sledilci – najmanj poznana skupina: Gorica Leasing, Eurofin Leasing, BKS-Leasing, TA-BU, 

Interra Leasing, Kovintrade, VBS Leasing. 

                                                
43 To so respondenti, ki poznajo tako osnovne značilnosti o leasingu nepremičnin kot tudi ponudnike leasinga 
nepremičnin na slovenskem trgu in so že uporabljali leasing nepremičnin. Izključeni so tisti respondenti, ki ne 
poznajo ne leasinga nepremičnin in ne ponudnikov leasinga nepremičnin na slovenskem trgu.  
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Pri financiranju svojih premičnin so respondenti že kakorkoli sodelovali z naslednjimi leasing 

podjetji (vprašanje 2.3.): Hypo Leasing (40,9%), LB-Leasing (18,2%) in SKB Leasing (13,6%). 

Pri financiranju svojih nepremičnin pa so respondenti že kakorkoli sodelovali z naslednjimi 
leasing podjetji: Hypo Leasing (29,3%), SKB Leasing (19,5%) in Raiffeisen Leasing (12,2%). 

Anketirana podjetja poznajo imenovana podjetja ravno zaradi financiranja svojih premičnin, saj 

se v primeru financiranja svojih nepremičnin obrnejo pretežno na tista leasing podjetja, s 

katerimi so že sodelovala pri financiranju svojih premičnin. V primeru kakršnegakoli 
sodelovanja podjetij s ponudnikom leasinga nepremičnin pa podjetje Raiffeisen Leasing 

nadomesti podjetje LB-Leasing, tako da ugotavljam, da se ustvarjena skupina poznavanja leasing 

podjetij in sodelovanja z leasing podjetji ne ujemata v celoti. 
 

Če pogledam zadovoljstvo respondentov s svetovanjem leasing podjetij (vprašanje 2.4.), opažam 

(glej tabelo 15), da so podjetja najbolj zadovoljna z osnovnimi informacijami o leasingu 

nepremičnin (aritmetična sredina ocen 2,94), saj so te informacije osnovne informacije, ki so 
nujno potrebne za podjetje pri odločanju za leasing nepremičnin. Sledijo finančne (aritmetična 

sredina ocen 2,87) in računovodske informacije (aritmetična sredina ocen 2,53). 

 

Tabela 15:  Opisne statistike zadovoljstva podjetij respondentov s svetovanjem leasing 
podjetij 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Osnovne informacije o 
leasingu nepremičnin 

64 0 5 2,94 1,745 

Finančne informacije 64 0 5 2,87 1,599 

Računovodske 
informacije 

64 0 5 2,53 1,553 

Podjetniške informacije 64 0 5 2,50 1,491 

Informacije na 
nepremičninskem trgu 

64 0 5 2,45 1,563 

Valid N (listwise) 64         

Vir: Izpis iz SPSS-a, lastna raziskava, 2005, n=64. 

 
Želela sem preveriti še hipotezo H6, ki glasi sledeče: 

 

H6 – respondenti so pri svetovanju ponudnikov leasinga nepremičnin bolj zadovoljni z 

osnovnimi informacijami o leasingu nepremičnin kot s finančnimi informacijami. 

 

Na osnovi statistične analize zavračam hipotezo H6 (glej prilogo 7, tabelo 32), saj ne obstajajo 

razlike (t=0,563, P=0,228), kar pomeni, da ne morem trditi, da so respondenti bolj zadovoljni z 
osnovnimi informacijami o leasingu nepremičnin kot s finančnimi informacijami. Poleg 

osnovnih informacij o leasingu nepremičnin, jih hkrati zanima tudi finančni strošek (obrestna 

mera, stroški odobritve leasinga), ki ga leasing nepremičnin predstavlja.  

 
Nadalje sem želela preveriti še naslednjo hipotezo H7, ki glasi: 
 

H7 – respondenti so pri svetovanju ponudnikov leasinga nepremičnin bolj zadovoljni s 

finančnimi kot z računovodskimi informacijami. 



 77 

S pomočjo t-testa ugotavljam (glej prilogo 7, tabelo 33), da so respondenti bolj zadovoljni s 

svetovanjem leasing podjetij glede finančnih informacij kot s svetovanjem glede računovodskih 

informacij, s čimer potrjujem hipotezo H7 (t=3,073, P=0,0015). 
 

Da bi lažje pridobila celovito sliko o poslovanju leasing ponudnikov, sem podjetja povprašala 

tudi o težavah in prednostih, ki jih imajo leasing ponudniki. Kot težave anketirana podjetja 

pogosto navajajo, da je leasing predraga oblika financiranja v primerjavi z bančnim kreditom, 
kot vzrok temu pa navajajo dražje refinanciranje leasing podjetij pri svojih bankah. Leasing 

obravnavajo kot premalo poznano obliko financiranja v slovenskem okolju, zaradi česar 

respondenti ne zaupajo leasingu. Slednje skrbi kapitalska ustreznost leasing podjetij in stabilnost 
samega leasing podjetja, saj se lahko zgodi, da morebitni stečaj leasing podjetja povzroči, da 

nepremičnina (katero jemalec leasinga odplačuje), preide v stečajno maso in jo tako podjetje 

izgubi, čeprav je le-to že odplačevalo. Respondenti so tudi mnenja, da leasing podjetja pogosto 

omejuje preozek nepremičninski trg, kot problem pa navajajo tudi resnost nekaterih izmed 
leasing podjetij, ki lahko s svojim dejanjem ogrozijo tudi druga leasing podjetja. Anketirana 

podjetja tudi navajajo, da so se leasing ponudniki v Sloveniji večkrat izkazali kot nefleksibilni. 

Moti jih predvsem to, da ponudniki leasinga nepremičnin premalo poznajo davčno zakonodajo, 
da po morebitni prekinitvi leasing razmerja, lahko nastanejo težave za podjetje, »drobni tisk« v 

pogodbah in na splošno prezapletene pogodbe, zahteva po preveč obsežni dokumentaciji in po 

dodatnih zavarovanjih, kljub temu, da je leasing podjetje zavarovano z lastninsko pravico.  

 
Prednosti, ki jih navajajo anketirana podjetja pri poslovanju z leasing podjetij, so naslednja: odlog 

plačila DDV, prilagoditev jemalcem leasinga, ki imajo manjše finančne zmožnosti, možnost 

financiranja, kadar je podjetju kredit nedostopen, svetovanje, ki ga ponujajo leasing ponudniki 

(predvsem glede najprimernejše oblike financiranja), leasing podjetje lahko priskrbi ugodnejše vire 
financiranja, če je v lasti bank oz. bančnih skupin (zaledje bank), povečanje fleksibilnosti poslovanja 

(predvsem prilagajanje povpraševanju in fleksibilnejše dogovarjanje glede različnih opcij, kar je pri 

kreditih skoraj nemogoče), nižji stroški zavarovanj zaradi prenosa lastnininske pravice, manj zahtevna 
oblika financiranja v primerjavi s kreditom, dostopno tudi na novo ustanovljenim podjetjem v hitri 

rasti, konkurenčnost med leasing ponudniki in posledično večja fleksibilnost ponudbe (večja gibljivost 

obrestne mere, nižji stroški odobritve), leasing ponudniki ne potrebujejo investicijskih elaboratov, z 

večjo prepoznavnostjo ter konkurenčnostjo leasinga, bo leasing začel pridobivati na finančnem trgu na 
račun bančnih kreditov, leasing ponudniki ponujajo hitro možnost realizacije dobre ideje in s tem 

enostavni dolgoročni odplačni najem. 

 
 

5.4.4 Uporaba leasinga nepremičnin med slovenskimi podjetji 
 

Na to poglavje so lahko odgovorila samo podjetja v 4. skupini44 (n=19 respondentov). Kljub 

metodološki spornosti zaradi premajhnega vzorca sem pri opredelitvi pomembnosti dejavnikov, 
ki so bili odločilni za izbiro leasinga nepremičnin, dobila smiselne rezultate, ki bodo v 

nadaljevanju tudi predstavljeni.  

                                                
44 To so respondenti, ki so že uporabili leasing nepremičnin, tako da jim je ta oblika financiranja poznana. 
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Na začetku podjetja sprašujem (vprašanje 3.1.), na kakšen način so izvedeli za možnost 

pridobitve leasinga nepremičnin. Obkrožili so lahko več možnih odgovorov, da bi si lahko 

dejansko ustvarila sliko, katera oblika tržnega komuniciranja je v tem primeru najbolj pritegnila 
samo 4. skupino podjetij. Oblika tržnega komuniciranja, kjer so podjetja zasledila možnost 

financiranja z leasingom nepremičnin, je precej razpršena (glej sliko 25). 25% respondentov, ki 

so že uporabili leasing nepremičnin, je izvedelo za leasing nepremičnin v tiskanih medijih, 24% 

respondentov je izvedelo za možnost financiranja z leasingom nepremičnin na osebni 
predstavitvi, 18% respondentov pa v direktni pošti. Najmanj respondentov (6%) je zasledilo 

reklamo na radiu ali televiziji.  

 
Slika 25:  Struktura oglaševalskih medijev, s katerimi so podjetja respondenti uvidela 

možnost pridobitve leasinga nepremičnin 
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Vir: Lastna raziskava, 2005, n=19. 

 

Glede na to, da je financiranje nepremičnin velik finančni zalogaj za marsikatero podjetje, me je 

zanimalo (vprašanje 3.2.), če podjetja pri pridobitvi leasinga nepremičnin angažirajo posrednike 

(strokovnjake, svetovalce). Respondenti so nastopali pretežno sami s svojim kadrom in niso 
angažirali posrednikov, kar potrjuje večina (79%), 21% respondentov pa si je pri tem poiskalo 

strokovno pomoč.  

 

Vrsta nepremičnin (vprašanje 3.3.), ki so jih podjetja že financirala z leasingom, je vidna na sliki 
25. Respondenti so z leasingom nepremičnin največ financirali v poslovne zgradbe (40%) in 

maloprodajne prostore (36%), kar ni presentljivo glede na to, da sem že ugotovila, da se v 

Sloveniji z leasingom največ financira ravno v ti dve vrsti nepremičnin. 16% je bilo finciranja v 

proizvodne objekte.  
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Slika 26:  Strukura nepremičnin, financiranih z leasingom med podjetji respondenti 
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Vir: Lastna raziskava, 2005, n=19. 

 
Na sliki 26 je vidno, da je največkrat uporabljena vrsta leasinga nepremičnin (vprašanje 3.4.) leasing 

novogradnje (41%). Sledita t.i. oblika finančnega leasinga prodaja s povratnim leasingom (32%) in 

leasing obstoječega objekta (27%). Pri odgovorih na vprašanje 3.5. 82,35% respondentov navaja, da je 

bilo zadovoljnih s storitvami leasing ponudnikov, predvsem zaradi: upoštevanja dogovorjenih 
komercialnih pogojev, kooperativnosti ter sposobnosti prilagajanja potrebam jemalca leasinga, 

konkurenčnosti, fleksibilnosti, enostavnega postopka, ponudbe celotne storitve leasing podjetij, 

ekspeditivnosti, korektnega izpolnjevanja dogovorjenih določil in hitrega reagiranja. 17,65% 

respondentov pa ni bilo zadovoljnih s storitvami leasing podjetja, predvsem, ker so večino 
admnistrativnega dela morali opraviti sami, ker so dolgo časa čakali na sklenitev posla in ker ponavadi 

raje sodelujejo z banko. 89% respondentov pri vprašanju 3.6. zatrjuje, da so se komercialni pogoji, ki 

so bili navedeni v ponudbi oz. ki so bili dogovorjeni z leasing ponudnikom, dejansko uresničili. S tem 
podatkom so lahko leasing ponudniki kar zadovoljni, vendar kljub temu morajo prepričati še veliko 

večino potencialnih jemalcev leasinga, da jim lahko zaupajo in to vse dokler leasing ne bo veljal kot 

čisto »normalna« oblika financiranja.  

 
Slika 27:  Struktura vrste leasinga nepremičnin, ki so ga uporabila podjetja 

respondenti 

27%

32%

41%
leasing obstoječega

objekta

prodaja s povratnim

leasingom

leasing novogradnje

 
Vir: Lastna raziskava, 2005, n=19. 

 

Podjetja sem vprašala še po morebitnih težavah, ki so jih imela pri pridobitvi leasinga nepremičnin 

(vprašanje 3.7.). Tudi tukaj so podjetja imela na voljo več odgovorov (glej sliko 27). Kar 39% 
respondentov ni imelo nobenih težav pri pridobivanju leasinga nepremičnin. 22% respondentov navaja 
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kot težavo veliko dodatnih stroškov, 13% respondentov se pritožuje nad predolgim časom odobritve 

financiranja, 9% respondentov pa je kot težavo navedlo nepopolno dokumentacijo. Ostale morebitne 

težave kot so neprijazen in nezaupljiv odnos s strani ponudnika leasinga nepremičnin, previsoke 
garancije in premalo posluha za poslovno idejo pa podjetja niso zasledila.  

 

Slika 28:  Frekvenca odgovorov podjetij respondentov glede morebitnih težav pri 
pridobitvi leasinga nepremičnin 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

težav ni bilo veliko dodatnih

stroškov

predolg čas od

vloge do

financiranja

nepopolna

dokumentacija

drugo previsoke

garancije

premalo posluha

za poslovno idejo

Vir: Lastna raziskava, 2005, n=19. 
 

Ugotovili smo že, da respondente moti predolg čas trajanja od vloge do odobritve financiranja z 

leasingom nepremičnin. Pri odgovoru na vprašanje 3.8. 35% respondentov zatrjuje, da je 
odobritev financiranja njihove nepremičnine trajala 3 tedne, 30% respondentov navaja, da je le-

ta trajala celo 4 tedne in več. Samo 13% respondentov je navedlo, da je trajanje odobritve 

financiranja z leasingom nepremičnin trajalo 1 teden. Trajanje odobritve financiranja z 

leasingom je vidno na sliki 28. Seveda je le-to zelo odvisno od investicijske vrednosti 
nepremičnine; torej večja kot je investicijska vrednost nepremičnine, več odgovornih ljudi je 

vpletenih v odločanje in zaradi tega je daljše trajanje odobritve financiranja z leasingom 

nepremičnin. Kljub temu pa imajo ponudniki leasinga nepremičnin prednost pri ustvarjanju svoje 
celostne podobe ravno v večji fleksibilnosti, ki vključuje tudi omogočanje oz. ponujanje čim 

krajšega časovnega obdobja pri odobritvi financiranja z leasingom nepremičnin.  
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Slika 29:  Struktura trajanja odobritve financiranja z leasingom nepremičnin pri 
podjetjih respondentih 
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Vir: Lastna raziskava, 2005, n=19. 

 

Za leasing ponudnike je zelo pomembno, da poznajo vzroke, ki pripeljejo do tega, da se jemalec 

leasinga odloči za financiranje z leasingom nepremičnin. Zato sem podjetja vprašala tudi o 

pomembnosti dejavnikov, ki so bili odločilni za izbiro te oblike financiranja (vprašanje 3.9.). 
 

Iz tabele 16 je razvidno, da se podjetja v večji meri odločajo za leasing nepremičnin zaradi 

izboljšanja svoje likvidnosti (aritmetična sredina ocen 4,47), fleksibilnosti leasing podjetij 
(aritmetična sredina ocen 3,79) in možnosti nakupa nepremičnine po poteku leasing obdobja 

(aritmetična sredina ocen 3,68). Najmanj pomembni dejavniki za podjetja so: dodatne storitve, ki 

jih nudijo leasing podjetja, kot npr. gradnja nepremičnine na ključ (povprečje aritmetične sredine 

2,16), izvenbilančno financiranje, ki je mogoče pri operativnem leasingu (aritmetična sredina 
ocen 2,47) in omejitev tveganja pri operativnem leasingu (aritmetična sredina ocen 2,68), kjer se 

vso tveganje v zvezi z nepremičnino prenese na dajalca leasinga. Glede na to, da sem ugotovila, 

da so slovenska podjetja bolj naklonjena finančnemu leasingu, ne preseneča dejstvo, da so 

najmanj relevantni dejavniki, ki so pomembni za izbiro leasinga nepremičnin povezani prav z 
operativnim leasingom.  
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Tabela 16:  Opisne statistike za pomembnost dejavnikov, ki so bili odločilni pri izbiri 
leasinga nepremičnin za podjetja respondente  

  

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Likvidnost 19 1 5 4,47 ,905 

Fleksibilnost pri financiranju 19 1 5 3,79 1,182 

Možnost nakupa 
nepremičnine po poteku 
leasing pogodbe 

19 1 5 3,68 1,701 

Davčno priznani stroški 
(odbitna postavka in s tem 

davčni prihranek) 
19 1 5 3,26 1,727 

Upravičenost do investicijske 
olajšave 

19 1 5 3,26 1,522 

Pribitek na obrestno mero 19 1 5 3,21 1,548 

Stroški odobritve 19 1 5 3,16 1,463 

Dolžina postopka odobritve 
leasinga 19 1 5 3,11 1,329 

Ročnost 19 1 5 3,11 1,524 

Stroškovna prednost 19 1 5 3,05 1,268 

Pogodba o leasingu in 

kupoprodajna pogodba 
19 1 5 2,95 1,311 

Prenos pravnega in 

zemljiškoknjižnega lastništva 
na dajalca leasinga 

19 1 5 2,95 1,580 

Manjša potreba po dodatnih 
zavarovanjih 19 1 5 2,79 1,653 

Osebni odnos 19 1 4 2,74 1,240 

Omejitev tveganja (pri 

operativnem leasingu) 
19 1 5 2,68 1,455 

Izvenbilančno financiranje 

(pri operativnem leasingu) 
19 1 5 2,47 1,577 

Dodatne storitve leasing 

podjetja kot npr. gradnja 
nepremičnine na ključ 

19 1 5 2,16 1,463 

Valid N (listwise) 19         

Vir: Izpis iz SPSS-a, lastna raziskava, 2005, n=19. 

 

V nadaljevanju sem s pomočjo metode glavnih komponent (glej prilogo 7, tabele 35–37) 

razvrstila odločilne dejavnike za izbiro leasinga nepremičnin. Čeprav je to metodološko sporno 
zaradi premajhnega vzorca, sem dobila smiselne rezultate, in sicer pet komponent (glej tabelo 

17), ki sem jih po skupnih značilnostih poimenovala: 

 

1. likvidnost – likvidnost; 
2. fleksibilnost – osebni odnos, fleksibilnost pri financiranju, stroškovna prednost, dodatne 

storitve leasing podjetja; 

3. finančni dejavnik – ročnost, stroški odobritve, pribitek na obrestno mero; 
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4. formalni dejavnik – prenos pravnega in zemljiškoknjižnega lastništva na dajalca leasinga, 

pogodba o leasingu in kupoprodajna pogodba, možnost nakupa nepremičnine po poteku 

leasing pogodbe, upravičenost do investicijske olajšave in  
5. ugodnosti za jemalca leasinga – dodatne storitve leasing podjetja, manjša potreba po 

dodatnih zavarovanjih, dolžina postopka odobritve leasinga, izvenbilančno financiranje (pri 

operativnem leasingu), omejitev tveganja (pri operativnem leasingu), davčno priznani stroški 

(odbitna postavka in s tem davčni prihranek).  
 

Tabela 17:  Struktura komponent z metodo rotacije: pomembnost dejavnikov, ki so bili 
odločilni za podjetja respondente pri izbiri leasinga nepremičnin 

 

  Component 

  

Ugodnosti za 
jemalca leasinga 

Formalni 
dejavnik 

Finančni 
dejavnik 

Fleksibilnost 
 

Likvidnost 

Likvidnost         ,977 

Osebni odnos       ,903   
Fleksibilnost pri financiranju       ,783   

Stroškovna prednost       ,806   
Dodatne storitve leasing podjetja kot 
npr. gradnja nepremičnine na ključ 

,683     ,556   

Manjša potreba po dodatnih 
zavarovanjih 

,775         

Ročnost ,542   ,733     
Stroški odobritve     ,845     

Pribitek na obrestno mero     ,778     
Prenos pravnega in 

zemljiškoknjižnega lastništva na 
dajalca leasinga 

,508 ,524 ,475     

Dolžina postopka odobritve leasinga ,617 ,401 ,441     
Pogodba o leasingu in kupoprodajna 

pogodba 
  ,762 ,417     

Možnost nakupa nepremičnine po 

poteku leasing pogodbe 
  ,842       

Upravičenost do investicijske 

olajšave 
  ,878       

Izvenbilančno financiranje (pri 

operativnem leasingu) 
,908         

Omejitev tveganja (pri operativnem 
leasingu) 

,790         

Davčno priznani stroški (odbitna 

postavka in s tem davčni prihranek) 
,731         

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a Rotation converged in 7 iterations. 

Vir: Izpis SPSS-a, lastna raziskava, 2005, n=19. 

 

Po Varimax rotaciji sem dobila pet komponent, ki so sposobne pojasniti 87,828% variance. 
Oblikovala sem nove spremenljivke kot povprečje ocen spremenljivk posameznih komponent 

(glej prilogo 7, tabelo 38). Likvidnost (aritmetična sredina ocen 4,47) je najpomembnejši 

dejavnik. Po vrstnem redu sledijo še naslednje sestavljene spremenljivke: formalni dejavnik 

(aritmetična sredina ocen 3,59), finančni dejavnik (aritmetična sredina ocen 3,53), fleksibilnost 
(aritmetična sredina ocen 3,37) in ugodnosti za jemalca leasinga (aritmetična sredina ocen 3,07).  
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Opazila sem, da respondenti pri odgovarjanju na vprašalnik niso bili naklonjeni odgovarjanju na 

vprašanja o skupni investicijski vrednosti, ki so jo do trenutka izpolnjevanja anketnega vprašalnika 

financirali z leasingom nepremičnin, o višini pribitka, ki so ga dogovorili z dajalcem leasinga, in višini 
lastne udeležbe pri financiranju z leasingom nepremičnin (vprašanje 3.10., 3.11., 3.13.). Nekateri so 

celo navedli, da gre pri odgovarjanju na vprašanja za poslovno skrivnost.  

 

Glede obdobja sklenitve leasing razmerja (vprašanje 3.12.) ugotavljam (glej sliko 29), da je 34% 
respondentov sklenilo leasing za obdobje nad 7 do 10 let, 8% respondentov pa je sklenilo leasing 

celo za obdobje nad 15 let. Enak delež respondentov (29%) je sklenilo leasing za obdobje do 7 let 

in za obdobje nad 10 do 15 let. Doba sklenitve leasinga za nepremičnino naj bi opravičevala 
dejansko življenjsko dobo nepremičnine (ob 5% amortizaciji je ta 20 let). Glede na to, da je najbolj 

pogosta doba sklenitve leasinga obdobje nad 7 do 10 let, omenjena predpostavka za slovenski trg 

leasinga ne drži. 

 

Slika 30:  Struktura obdobij podjetij respondentov pri sklenitvi leasing pogodb 
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Vir: Lastna raziskava, 2005, n=19. 

 

Ko se dajalec leasinga in jemalec leasinga sporazumeta glede financiranja neke nepremičnine, je 

potrebno še urediti formalni del posla in podpisati leasing pogodbo. Ta del ponavadi predstavlja 
trn v peti vsem jemalcem leasinga in je ponavadi najbolj mučen del za obe pogodbeni stranki, še 

posebej, če so pogodbe za jemalce leasinga nejasne. S pomočjo odgovorov na vprašanje 3.14. 

glede jasnosti in preglednosti leasing pogodb ugotavljam, da je kar 63% respondentov 

nezadovoljnih z jasnostjo in preglednostjo pogodb, 16% respondentov je zadovoljnih z jasnostjo 
in preglednostjo pogodb, 21% respondentov pa je celo zelo zadovoljnih pri sklepanju leasing 

pogodb.  

 
Podjetja sem še vprašala, če izvajajo primerjalno analizo ponudb preden se odločijo za 

ponudnika leasinga nepremičnin (vprašanje 3.15.). 84% respondentov primerjalne analize izvaja, 

ostalih 16% pa trdi, da primerjalnih analiz ne izvaja. Sklepam, da slednji zadostno zaupajo 

leasing podjetju, s katerim sodelujejo, da nimajo potrebe po zbiranju ostalih ponudb. 
Respondenti so navedli tudi ponudnike leasinga nepremičnin, med katerimi izvajajo primerjalno 

analizo ponudb (vprašanje 3.16.). V ožji izbor leasing podjetij, med katerimi respondenti izvajajo 

primerjalno analizo, sodijo: Hypo Leasing, SKB Leasing in LB-Leasing. 
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5.5 Najpomembnejše ugotovitve raziskave  
 
Z rezultati, pridobljenimi z anketnimi vprašalniki, sem analizirala trg leasinga nepremičnin v 

Sloveniji in s tem predvsem ugotovila, kako pogosto se slovenska podjetja poslužujejo 
financiranja z leasingom na podlagi svojih nepremičnin.  

 

Kar se tiče poznavanja leasinga nepremičnin v slovenskih podjetjih, kar 22% respondentov ne 

pozna osnovnih značilnosti leasinga nepremičnin, kar je lahko za razvoj trga leasinga 
nepremičnin zaskrbljujoč podatek. 52% respondentov le-te pozna, 26% respondentov pa jih 

pozna samo delno. Respondenti, ki poznajo leasing nepremičnin, le-tega pogosto povezujejo z 

najemom nepremičnin, najemom, finančnim in poslovnim najemom, načinom financiranja itd. 

Anketirana podjetja, ki so sodelovala v nadaljnji analizi (n=87), pa dobro poznajo 
najpomembnejše razlike med leasingom nepremičnin in bančnim kreditom, saj je takih podjetij 

kar 83%. Ugotovila sem tudi, da obstaja povezanost med poznavanjem osnovnih značilnosti 

leasinga nepremičnin in poznavanjem najpomembnejših razlik med leasingom nepremičnin in 
bančnim kreditom.  

 

Respondenti imajo deljena mnenja o konkurenčnosti leasinga nepremičnin v primerjavi z 

bančnim kreditom. Povpraševanje in s tem razvitost leasinga nepremičnin v Sloveniji se 
povečujeta, vendar je kljub temu pomembno, kaj menijo respondenti o povpraševanju po 

leasingu nepremičnin. Kar 67% respondentov meni, da se povpraševanje po leasingu 

nepremičnin povečuje, 2% respondentov pa celo meni, da se le-ta zmanjšuje. Respondenti so 
tudi bolj zadovoljni s ponudbo finančnega leasinga, saj je finančni leasing slovenskim podjetjem 

tudi bližji, predvsem zaradi možnosti pridobitve lastninske pravice.  

 

Najpomembnejše tržno-komunikacijske pristope pri pridobivanju informacij o leasingu 
nepremičnin za anketirana podjetja predstavljajo: osebna predstavitev, predstavitvena gradiva, 

tiskani mediji in internet. Glede na to, da med oblikami tržnega komuniciranja respondenti 

največjo pozornost namenjajo osebni predstavitvi, je za ponudnike leasinga nepremičnin zelo 
pomembno, da pri potencialnih jemalcih leasinga ustvarijo pozitiven vtis, zlasti kadar gre za prvi 

vtis. Osebna predstavitev tako vključuje tako verbalne (način govora) kot tudi neverbalne 

dejavnike (obleka, mimika, stisk rok itd.), zato morajo le-tem nameniti tudi več poudarka.  

 
Glede zaupanja podjetij v leasing na podlagi nepremičnin ugotavljam, da 54% respondentov ne 

bi bilo pripravljenih financirati svoje nepremičnine z leasingom. Le-ti so še vedno prepričani, da 

je leasing nepremičnin dražja oblika financiranja v primerjavi z bančnim kreditom, iz česar 

izhaja, da je kredit zelo močan konkurent leasingu nepremičnin. Poleg tega pa so podjetja zaradi 
trenutnih afer v tej dejavnosti nezaupljiva do leasinga. V primeru, da bi anketirano podjetje le 

bilo pripravljeno financirati z leasingom nepremičnin, bi se največkrat odločilo za leasing 

novogradnje. To pa verjetno predvsem zaradi tega, ker želijo sodelovati pri gradnji s svojimi 
željami in idejami, da bi lahko zadostili potrebam svojega poslovanja. Temu, da se podjetja raje 

odločajo za novogradnje, so prispevale tudi vrtoglavo visoke cene, kar izenači stroške izgradnje 

novega objekta s stroški nakupa obstoječega objekta. 
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Na drugo poglavje oz. skupino vprašanj, ki se nanaša na poznavanje ponudnikov leasinga 

nepremičnin na slovenskem trgu, je odgovarjalo 57% anketiranih podjetij. Kot najbolj poznano 

leasing podjetje, ki trži leasing nepremičnin, podjetja navajajo Hypo Leasing. Menimo, da je slednje v 
trženjskem smislu tudi najbolj agresivno. Tudi glede sodelovanja z leasing podjetji, daleč izstopa Hypo 

Leasing. Po poznanosti sledita še LB-Leasing in SKB Leasing, kar sem potrdila tudi s pomočjo 

hierarhičnega razvrščanja. Če pa pogledam tudi zadovoljstvo s svetovanjem leasing podjetij, so 

respondenti najbolj in enako zadovoljni z osnovnimi informacijami o leasingu nepremičnin in 
finančnimi informacijami.  

 

Tretje, zadnje poglavje iz vprašalnika se nanaša na uporabo leasinga nepremičnin med slovenskimi 

podjetji. Samo 17% anketiranih podjetij je pred trenutkom anketiranja uporabilo leasing nepremičnin. 

Respondenti so zasledili možnost financiranja z leasingom nepremičnin v različnih oblikah tržnega 

komuiniciranja (le-te so dokaj razpršene, tako da ne moremo reči, da katera posebej prevladuje). 

Anketirana podjetja, ki so se že odločila za financiranje z leasingom nepremičnin pri postopku 
pridobivanja leasinga nepremičnin raje nastopajo sama s svojim kadrom in ne uporabljajo posrednikov. 

Le-ta so do trenutka anketiranja največ financirala v poslovne zgradbe in maloprodajne prostore. Ostale 

vrste nepremičnin predstavljajo med anketiranimi podjetji manjši pomen.  
 

Respondenti so bili v večji meri zadovoljni s storitvami leasing podjetja, 89% respondentov je bilo celo 

zadovoljnih z dejansko uresničitvijo komercialnih pogojev iz ponudbe, kar je za leasing podjetja zelo 

vzpodbuden podatek. 39% respondentov navaja, da pri pridobivanju leasinga nepremičnin ni imelo 
nobenih težav. Drugače pa anketirana podjetja kot najpogostejšo težavo navajajo predvsem dodatne 

stroške in predolgo trajanje odobritve financiranja. Slednje potrjujejo respondenti tudi s tem, ko 

navajajo, da je 35% anketiranih podjetij na odobritev financiranja čakalo 3 tedne, 30% pa celo 4 tedne 

in več. Trajanje odobritve je predvsem odvisno od fleksibilnosti leasing podjetij kot tudi od višine 
investicijske vrednosti nepremičnine, saj večji kot je projekt, več ljudi odloča o njem, kar v skladu s 

tem podaljšuje tudi trajanje odobritve leasinga nepremičnin.  

 
Odločilni dejavnik, ki je respondentom bil pomemben za izbiro leasinga nepremičnin, je izboljšanje 

likvidnosti podjetja. Za respondente sta pomembni tudi fleksibilnost v financiranju in možnost nakupa 

nepremičnine po poteku leasing pogodbe. Najbolj pogosto obdobje, ki se uporablja za sklenitev leasing 

pogodbe, je obdobje nad 7 do 10 let. Kar se tiče obličnosti leasing pogodb, je kar 63% respondentov 
nezadovoljnih z jasnostjo in preglednostjo pogodb. Preden se podjetja respondenti odločijo za leasing 

nepremičnin, jih večina naredi primerjalne analize med različnimi leasing podjetji, v primerjalno 

analizo pa vključijo naslednja podjetja: Hypo Leasing, SKB Leasing in LB-Leasing. 
  

Na podlagi analiziranih podatkov sem ugotovila, da lahko hipotezo, ki sem jo zastavila pred 

anketiranjem, sprejmem, saj je leasing nepremičnin dejansko dokaj nerazvita in neuporabljena 

oblika financiranja med slovenskimi podjetji. Povpraševanje po leasingu se zaradi prepoznavanja 
prednosti, ki jih nudi leasing nepremičnin, povečuje. Potrebno pa je sicer poudariti, da ni 

presenetljivo, da je analiza na podlagi podjetij respondentov kljub velikemu številu vzorca (n= 

300), pokazala, da so podjetja respondenti pomanjkljivo seznanjena z leasingom nepremičnin kot 
zunanjo obliko financiranja svojih nepremičnin. To pa predvsem zaradi tega, ker bodisi nimajo 

potrebe po spoznavanju te vrste financiranja bodisi zaradi tega, ker leasingu ne zaupajo dovolj.  
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6 SKLEP 

 
S pričujočim magistrskim delom sem želela prikazati pregled dosedanjih teoretičnih in praktičnih 
spoznanj na področju leasinga nepremičnin. S pomočjo strokovne literature in rezultatov 

anketnih vprašalnikov med 300 največjimi slovenskimi podjetji po sredstvih, kapitalu in čistem 

prihodku, sem prišla do naslednjih ugotovitev. 
 

Leasing kot zunanja oblika financiranja pridobiva na pomenu, k temu pa so pripomogli: hitrejša 

gospodarska rast in tehnološki razvoj, računovodski in davčni predpisi, skokovito investiranje v 

osnovna sredstva, predvsem v trgovske centre, padec obrestne mere in primerljivost leasinga 
nepremičnin z bančnim kreditom.  

 

Tudi poslovanje z nepremičninami postaja vedno pomembnejša stalnica gospodarstva. Trg 
nepremičnin je tudi zelo dober pokazatelj gospodarskega razvoja neke države, saj razvoj 

gospodarstva pospešuje izgradnjo in poslovanje z nepremičninami, le-to pa v veliki meri 

pospešuje tudi razvoj financiranja z leasingom nepremičnin. Na področju nepremičnin se veliko 

transakcij opravi s to obliko financiranja, saj se leasing nepremičnin lahko primerja z drugimi 
oblikami financiranja kot je na primer bančni kredit. Leasing nepremičnin je prav tako bolj 

zahtevna oblika financiranja že zaradi same višine investicijske vrednosti nepremičnine in 

kompleksnosti projekta. Kljub temu se z večjo gospodarsko rastjo pojavlja večja potreba po 

širitvi proizvodnje in poslovnih prostorov, s tem posledično pa se veča tudi potreba po 
financiranju nepremičnin. 

 

Medtem ko je leasing nepremičnin med podjetji v starih državah članicah EU že utečena oblika 
financiranja, le-ta med slovenskimi podjetji šele pridobiva na pomenu. Na podlagi anketnega 

vprašalnika sem ugotovila, da kar nekaj anketiranih podjetij sploh ne pozna niti osnovnih 

značilnosti leasinga nepremičnin, in da leasing nepremičnin dejansko uporablja manjšina 

anketiranih podjetij, kar je lahko skrb vzbujajoče za leasing ponudnike. Posledično je vzrok temu 
še nepoznavanje leasinga kot zunanje oblike financiranja, delno pa tudi nezaupanje v leasing 

zaradi prenosa lastninske pravice v času financiranja z leasingom. Podjetja velikokrat razmišljajo 

v tej smeri, da je leasing nepremičnin celo nekonkurenčna oblika financiranja nepremičnin v 
primerjavi s kreditom, čeprav niti ne poznajo osnovnih značilnosti leasinga nepremičnin. To pa 

predvsem zaradi tega, ker se niti ne želijo ukvarjati s spremembami oz. ker se ne seznanjajo z 

»novostmi« na finančnem trgu. 

 
Drugače pa se obnašajo v večjih podjetjih (še posebej mednarodnih podjetjih) v Sloveniji, ki 

imajo na voljo tudi več strokovnega kadra. Ti so bolj seznanjeni z vsemi značilnostmi leasinga 

nepremičnin in se tako tudi bolj odločajo za to obliko financiranja. Ko pa se slovenska podjetja 
odločajo za leasing nepremičnin, jih prvotno zanimajo prednosti, ki jih le-ta lahko nudi. Zahtevni 

kupci, ki to obliko financiranja poznajo, so prav gotovo pripomogli k temu, da postaja leasing 

nepremičnin zaradi dodatnih storitev, ki sodijo poleg, zanimiva oblika financiranja. Med ostalim 

je leasing nepremičnin ob primernih dodatnih zavarovanjih dostopen tudi na novo ustanovljenim 
podjetjem, prav tako pa se lahko leasing sklene tudi za daljše časovno obdobje kot to ponuja 

kredit. Zanj tudi velja, da so obroki leasinga nepremičnin prilagojeni donosom, ki jih neka 
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nepremičnina tudi ustvarja. In ko se bodo tega zavedla tudi ostala podjetja v Sloveniji, se bo 

financiranje nepremičnin z leasingom v Sloveniji vsekakor še povečalo. 

 
Podjetje Hypo Leasing je za anketirana podjetja najpomembnejše leasing podjetje v Sloveniji, saj 

kot tržni vodja najbolj prispeva k razvoju skupnega trga leasinga, torej tako premičnin kot tudi 

nepremičnin. Največ prispeva tudi na področju financiranja nepremičnin. Vzrok tržne moči 

podjetja Hypo Leasing se prav gotovo skriva v hitri ekspanziji, agresivnem trženju in ponudbi 
širokega asortimana storitev. Najbolj je dejavno na področju financiranja poslovnih prostorov, po 

čemer se v Sloveniji tudi veliko povprašuje. Ker je konkurenčnost med leasing ponudniki zelo 

velika, kar se vidi v nižanju obrestnih mer in stroškov odobritve, morajo ostala leasing podjetja 
slediti mišljenju in ravnanju podjetja Hypo Leasing, če mu želijo konkurirati na trgu leasinga. 

 

Za vsako leasing podjetje je (in tudi nadalje bo) zelo pomembno prepoznavanje pomembnih 

sprememb v okolju, ne samo sprememb v konkurenčnem okolju, temveč tudi sprememb v okolju 
potencialnih jemalcev leasinga. Vsako leasing podjetje mora biti seznanjeno z željami svojih 

kupcev in temu primerno ukrepati, da bi si v njihovih očeh zagotovilo fleksibilnost. Skladno z 

ugotovitvami raziskave je potrebno upoštevati, da potencialni jemalci leasinga dajejo največjo 
pozornost ravno osebni predstavitvi kot obliki tržnega komuniciranja, tako da je za leasing 

podjetje zelo pomembno, da osebni predstavitvi daje velik poudarek in s tem posledično vlaga v 

strokovno izobraževanje svojih zaposlenih. Samo strokovno podkovan in fleksibilen kader lahko 

pri potencialnemu jemalcu leasinga ustvari pozitiven in zaupanja vreden odnos in tako prispeva k 
pozitivnem mnenju o ponudniku leasinga. Zaupanje podjetij in pozitivno mnenje o leasingu pa si 

podjetja zelo težko ustvarjajo že zaradi trenutnih afer v Sloveniji, ki dajejo negativen prizvok 

celotni leasing dejavnosti in vzpodbujajo nezaupanje v to obliko financiranja. 

 
Kvalitativna raziskava med slovenskimi podjetji potrjuje osrednjo hipotezo magistrskega dela, da 

je leasing nepremičnin kot zunanji vir financiranja v slovenskih podjetjih razmeroma nerazvita in 

neuporabljena oblika financiranja in da kljub temu povpraševanje na finančnem trgu po leasingu 
nepremičnin počasi narašča zaradi prednosti, ki jih le-ta ponuja. Trg leasinga nepremičnin v 

Sloveniji se bo v prihodnje še razvijal, k nadaljnjemu razvoju leasinga nepremičnin pa bo med 

ostalim najbolj pripomoglo tudi zaupanje slovenskih podjetij v leasing nepremičnin. Le-to pa 

lahko pospešijo sami ponudniki leasinga nepremičnin s svojim promoviranjem, izpostavljanjem 
prednosti leasinga nepremičnin v primerjavi s kreditom, ponujanjem dodatnih storitev ter 

fleksibilnostjo. 



 89 

LITERATURA 
 
 
1. Beckwith Harry: Prodaja nevidnega. Vodnik po sodobnem marketingu. Ljubljana: 

Lisac&Lisac, 2003. 270 str. 

2. Brealey Richard A. in Myers Stewart C.: Principles of Corporate Finance. Boston: 

Irwin/McGraw-Hill, 2000. 1093 str. 

3. Breznik Mojca in Volk Dida: Promet z nepremičninami. Gradivo za seminar: Ljubljana: 
Izobraževalni zavod Hera, 2003. 56 str. 

4. Brigham F. Eugene, Gapenski C. Luis: Intermediate Financial Management. New York: The 

Dryden Press. Harcourt Brece College Publishers, 1996. 648 str.  

5. Brueggeman William B. In Fisher Jeffrey D.: Real Estate Finance and Investments. Boston 
[...]: The McGraw-Hill/Irwin, 2002. 654 str. 

6. Bulc Aleš: Cene nepremičnin v Sloveniji z vidika tujih nepremičninskih skladov. V 

Poslovanje z nepremičninami, Zbornik referatov. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 
2004. 55–59 str. 

7. Cirman Andreja: Osnovno o poslovanju z nepremičninami. V Management nepremičnin, 

Izobraževanje za pridobitev licence za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, 3. 

strokovno gradivo. Ljubljana: Informacijska borza nepremičnin, 2004a. 136 str. 
8. Cirman Andreja: Vrednotenje, cene in cenilci. V Management nepremičnin, Izobraževanje za 

pridobitev licence za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, 3. strokovno 

gradivo. Ljubljana: Informacijska borza nepremičnin, 2004b. 136 str. 
9. Clark Tom: Leasing Fianance. London: Euromoney Publications PLC, 1990. 270 str. 

10. Debeljak Jože: Primernost zakupa kot zunanjega vira financiranja podjetij v Sloveniji. 

Magistrsko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2001, 93 str., 15 pril.  

11. Dichter Ernest: Izvirne poti do novih tržišč. Ljubljana: DZS, d.d., 1993. 157 str. 
12. Dulc Nataša: Finančni leasing in uvedba davka na dodano vrednost. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta, 2000. 41 str.  

13. Gerbec Franci in Košir Borut: Pogodbe o leasingu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1999. 
340 str.  

14. Grant Richard in Gent David: Asset Finance and Leasing Handbook. New York [etc.]: 

Woodhead – Faulkner, 1992. 203 str. 

15. Habjanič Darja in Ušaj Tanja: Osnove trženja. Ljubljana: I&S Aladin d.o.o. 129 str. 
Heric Dragica: V tržnem gospodarstvu kriterij obdavčenja ne sme biti namen uporabe 

nepremičnin, temveč se mora premoženje vrednotiti tržno. Finance, Ljubljana, št. 242/2004, 

10.12.2004.  

[http:// www.finance-on.net/print.php?id=106750&tip=1], 10.12.2004.  
16. Hunt Todd, Grunig James: Tehnike odnosov z javnostmi. Ljubljana: DZS, d.d., 1995. 433 str. 

17. Jerman Saša: Leasing in davki. V Posvetovanje o najemu (leasingu). Ljubljana: Slovenski 

inštitut za revizijo, 2001. 1–17 str.  
18. Kapital, revija za naložbo denarja: Nepremičnina kot naložba ali dom. Kapital, revija za 

naložbo denarja, Maribor, letnik XV, št. 362/2005, 18.4.2005, str. 42. 

19. Keresteš T.: Uvodni pojmi. V Interno strokovno gradivo. Izvajanje priprav za opravljanje 

poslov nepremičninskega posredovanja. Ljubljana: Gea College, 2004. 320 str. 



 90

20. Košir Borut: Leasing kot posebna različica prodaje. Magistrsko delo. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta, 1987. 135 str. 

21. Kotler Philip: Management trženja. Posušje: Mate; Ljubljana: GV Založba, 2004. 706 str. 
22. Kotler Philip: Marketing management. Trženjsko upravljanje. Analiza, načrtovanje, izvajanje 

in nadzor. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1998. 832 str. 

23. Kranjec Marko: Dileme uvedbe davka na nepremičnine v Sloveniji. V Poslovanje z 

nepremičninami, Zbornik referatov. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2004. 60–69 
str. 

24. Kristanc Robert: Kako izdelamo bonitetno oceno podjetja. Finance, Ljubljana, št. 65/2005, 

4.4.2005.  
25. Makovec Brenčič Maja, Hrastelj Tone: Mednarodno trženje. Ljubljana: GV Založba, 2003. 

483 str. 

26. Mitrović Dušan: Modeli vrednotenja za prvo množično vrednotenje nepremičnin. V 

Poslovanje z nepremičninami, Zbornik referatov. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 
2004. 209–220 str. 

27. Mramor Dušan: Osnove poslovnih financ 2. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1993. 169 str. 

28. Nemec Anica, Košir Borut: Najem–leasing, 1. in 2. del. V Posvetovanje o najemu (leasingu). 
Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2001. 20 str., 23 str. 

29. Pavlovčič Lidija: Za vsakega Slovenca kvadratni meter trgovine. Finance, Priloga Trgovina, 

Ljubljana, april 2005, št. 4, str. 1–16. 

30. Pavšlar Aleksander: Zakaj obdavčiti nepremičnine? Finance, Ljubljana, 10.8.2004. 
31. Potočnik Vekoslav: Komercialno poslovanje z osnovami trženja 1: nabava, skladiščenje, 

prodaja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2000. 223 str.  

32. Prusnik Matjaž: Promet, povezan z nepremičninami, in najem nepremičnin. IKS, Revija za 

računovodstvo in Finance. Ljubljana, 7/04, str. 141–146. 
33. Pšunder Igor: Koliko je vredna nepremičnina. Moje Finance, Finance, Ljubljana, maj 2004a, 

str. 32. 

34. Pšunder Igor: Metoda množiteljev (multiplikatorjev) kot investicijsko sodilo. V Poslovanje z 

nepremičninami, Zbornik referatov. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2004b. 195–

198 str. 

35. Pšunder Igor in Torkar Milan: Ocenjevanje vrednosti nepremičnin. Ljubljana: Slovenski 

inštitut za revizijo, 2003. 186 str.  
36. Ring Alfred A. in Dasso Jerome: Real Estate: Principles and Practices. Englewood Cliffs 

(N.J.): Prentice-Hall, 1985. 668 str. 

37. Rojšek Iča: Metode trženjskega raziskovanja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1997. 85 str.  
38. Ross Stephen A., Westerfield Randolph, Jaffe Jefrrey F.: Corporate Finance: Boston [etc.]: 

Irwin/McGraw-Hill, 2002. 932 str., [14] str. pril.  

39. Skubic Aleksander: Finančni in operativni lizing. V Poslovanje z nepremičninami, Zbornik 

referatov. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2004. 76–87 str. 
40. Soper Derek R., Munro Robert M., Cameron Ewen: The Leasing Handbook. London [etc.]: 

McGraw-Hill Book Company, 1993. 365 str.  

41. Stepan Valter: Analiza leasinga v Sloveniji. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2000. 100 str., 
[23] str. pril. 



 91 

42. Šinkovec Janez, Tratar Boštjan: Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso. 

Ljubljana: Delo Tiskarna d.d., 2001, 1176 str.  

43. Štrekelj Romana: Slovenski računovodski standardi. Gradivo za izobraževanje. Ljubljana: 
Slovenski inštitut za revizijo, 2001. 169 str. 

44. Tuma Boris: Poslovnih prostorov dovolj za 25 let. Finance, št. 85/1764, 4.5.2004, str. 19. 

 

 

VIRI  
 
 
1. Baza GVIN. Največja podjetja v Sloveniji po kapitalu, sredstvih in čistih prihodkih od 

prodaje, 2002. 
2. Coda C., Sandrone A.M.: Dizionario Italiano-Latino, Latino-Italiano. Roma: Libritalia, 2000. 

678 str.  

3. Euribor, Historical Data (1998–2004) 
[URL://http.www.euribor.org/html/content/euribor_data.html], 8.4.2005. 

4. Finančni trgi. Finančna statistika, odsek za finančne trge. Ljubljana: BS, junij 2004. 30 str. 

 [www.bsi./html/publikacije/financni_trgi/ft_2004_06.pdf], 2.10.2004. 

5. IMMORENT AG, interna študija, 2004. 
6. Interni izračun podjetja IMMORENT Ljubljana , 2005. 

[URL: http://www.immorent.si], 17.6.2005. 

7. Leaseurope Statistics 2003. Brussels: Leaseurope, 2003. 
[URL: http://www.leaseurope.org/pages/Statistics/Stat.asp], 28.9.2004. 

8. Leaseurope Statistics 2002. Brussels: Leaseurope, 2002. 

[URL: http://www. leaseurope.org/pages/Statistics/Stat.asp], 28.9.2004. 

9. Leaseurope Statistics 2001. Brussels: Leaseurope, 2001. 
[URL: http://www.leaseurope.org/pages/Download/SL2001.pdf], 28.9.2004. 

10. Leaseurope Statistics 2000. Brussels: Leaseurope, 2000. 

[URL: http://www. leaseurope.org/pages/Download/SL2000M.pdf], 28.9.2004. 
11. Leaseurope Statistics 1999. Brussels: Leaseurope, 1999. 

[URL: http://www. leaseurope.org/pages/Download/SL99mai.pdf], 28.9.2004. 

12. Leaseurope, What is leasing. Brussels: Leaseurope. 

[URL:http://www.leaseurope.org/pages/Leasing/What_is_leasing/Leasing_What.asp], 
28.9.2004. 

13. Onions C.T., Friedrichsen G.W.S., Burchfield R. W.: The Oxford Dictionary of English 

etymology. Oxford: Clarendon Press, 1967, 1155 str.  

14. Podatki pridobljeni iz lastne raziskave med slovenskimi podjetji. Naslov raziskave: 
Financiranje z leasingom na podlagi nepremičnin v slovenskih podjetjih, 2004–2005. 

15. Mednarodni računovodski standardi 2001 (MRS). Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov 

in revizorjev Slovenije, 2002. 1357 str. 
16. Računalniški izpisi iz SPSS-a (SPSS 12.0). 

17. Rey Alain: Dictionnaire historique de la langue Française. Paris: Dictionnaires le Robert, 

1992. 2383 str.  



 92

18. Simpson J.A., Weiner E.S.C.: The Oxford English Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 

1989. 20 zvezkov, 8. zvezek, 1141 str.  

19. Slonep, vse o nepremičninah. Nepremičninska zbornica.  
[URL: http://www.arhiv.slonep.net/zdruzenja/zbornica.htm], 22.4.2005. 

20. Slonep, vse o nepremičninah. Poslovni prostori. 

[URL:http://www.slonep.net/subareas.html?lev0=1&lev1=4&lang=&lev2=45&lev3=635], 

19.5.2005. 
21. Slovar slovenskega knjižnega jezika (elektronska verzija 1.0). Ljubljana: Inštitut za slovenski 

jezik Frana Removša ZRC SAZU in avtorji in DZS d.d., Založništvo literature., november 

1996. 
22. Slovenski računovodski standardi 2001 (SRS). Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2003. 

339 str.  

23. Standardna klasifikacija dejavnosti 2002 (Uradni list RS, št. 2/02). 

24. Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, 69/2002). 
25. Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002). 

26. Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV) (Uradni list RS, št. 89/98, 134/03, 17/04, 45/04). 

27. Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN) (Uradni list RS, št. 57/99).  
28. Zakon o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO) (Uradni list RS, št. 14/2003, 40/2004, 

70/2004).  

29. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) (Uradni list RS, št. 17/2005). 

30. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) (Uradni list RS, št. 55/2003). 
31. Zakon o obligacijskem razmerju (ZOR) (Uradni list RS, št. 87/2002). 

32. Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 6/92, 8/92, 29/92, 39/93).  

33. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 58/2003). 

34. Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 2/2004, 41/2004). 
35. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) (Uradni list RS, št. 126/2003).  

36. Zakon o zemljiški knjigi (ZKZ) (Uradni list RS, št. 58/2003). 

37. Združenje leasing podjetij Slovenije, interna datoteka (2000–2004). 
 
 
SEZNAM KRATIC 
 
 
A  Avstrija 
B  Belgija 

CGP  Celostna grafična podoba 

CZ  Češka 

D  Danska 
DDV  Davek na dodano vrednost 

DK  Danska 

DPN  Davek na promet nepremičnin 

E  Španija 
EL  Grčija 

EST  Estonija 
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EU  Evropska unija 

EUR  Evro 

F  Francija 
FIN  Finska 

HU  Madžarska 

I  Italija 

IBN  Informacijska borza nepremičnin 
IRL  Irska 

L  Luksemburg 

MOL  Mestna občina Ljubljana 
MRS  Mednarodni računovodkski standardi 

NL  Nizozemska 

P  Portugalska 

PL  Poljska 
RS  Republika Slovenija 

S  Švedska 

SI  Slovenija 
SK  Slovaška 

SKD  Standardna klasifikacija dejavnosti 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

SPZ  Stvarnopravni zakonik 
SRS  Slovenski računovodski standardi 

STL  Skupni trg leasinga 

SZ-1  Stanovanjski zakon 

TLN  Trg leasinga nepremičnin 
TLP  Trg leasinga premičnin 

UK  Velika Britanija 

ZDDV  Zakon o davku na dodano vrednost 
ZDPN  Zakon o davku na promet nepremičnin 

ZKZ  Zakon o kmetijskih zemljiščih 

ZZK  Zakon o zemljiški knjigi 

ZOR  Zakon o obligacijskih razmerjih 
ZUreP-1 Zakon o urejanju prostora 

ZV-1  Zakon o vodah 

ZVKD  Zakon o varstvu kulturne dediščine 
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PRILOGA 1: OPREDELITEV PREDKUPNE PRAVICE V SLOVENSKI ZAKONODAJI 
 
Stvarnopravni zakonik (SPZ): 
66. člen 

(3) Solastnik lahko razpolaga s svojo predkupno pravico brez soglasja drugih solastnikov. Če je predmet solastnine 
nepremičnina, imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, 

lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. 
124. člen 

(1) Če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in ima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega 
dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. 
(2) Za uveljavljanje predkupne pravice se smiselno uporabljajo določila tega zakona, ki urejajo predkupno pravico 

solastnikov. 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1): 

85. člen 
(1) Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in 
na območju obstoječih oz. predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh 

območij, če ni s tem zakonom določeno drugače. 
87. člen 

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju 
obstoječih oz. predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, če ni s 

tem zakonom določeno drugače. 
89. člen 

(1) Notar ne sme overiti podpisa prodajalca na kupoprodajni pogodbi, če prodajalec ne predloži potrdila iz 87. člena oz. 
izjave iz 88. člena tega zakona, da občina ne uveljavlja predkupne pravice oz., da ni zainteresirana zanakup nepremičnine. 

Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ): 

23. člen 
Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, če ni glede kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije z drugimi zakoni 

določeno drugače, lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu: 
1. solastnik; 
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj: 

3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj; 
4. drug kmet; 

5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jim je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje 
kmetijske oz. gozdarske dejavnosti; 

6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo. 

Zakon o vodah (ZV-1): 

6. člen 

(7) Lokalna skupnost ima ne glede na določbe, ki urejajo vrstni red predkupnih upravičencev po drugih zakonih, predkupno 
pravico na zemljiščih iz prvega odstavka tega člena kot prva predkupna upravičenka. 

 
22. člen 

(1) Država je predkupni upravičenec pri nakupu vodnega zemljišča. 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD): 

63. člen 

Država in lokalna skupnost, na območju katere je spomenik, imata predkupno pravico na spomeniku. Lastnik spomenika 
mora o nameravani prodaji in o pogojih prodaje pisno obvestiti predkupnega upravičenca iz prejšnjega odstavka. 

64. člen 
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim členom, je nična. 

Stanovanjski zakon (SZ-1): 

176. člen 

(1) Najemnik – prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za nedoločen čas, ima 
predkupno pravico na stanovanju, če predkupne pravice ne uveljavlja solastnik v primerih, ki jih določa zakon. 

Uredba o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje: 

6. člen 
Pri prometu s kmetijskimi zemljišči, ki se nahajajo v okoliših, določenih s to uredbo, velja pozitivno mnenje ministrstva, 
izdano na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih kot soglasje iz tretjega odstavka 29.člena zakona o obrambi. 
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Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV).  
2. odstavek 4. člena 

(2) Za promet blaga se šteje tudi: 
3. izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno obdobje oz. na podlagi prodajne pogodbe z odloženim 

plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov lastništvo prenese najkasneje ob plačilu zadnjega obroka; 
4. prenos stvarnih pravic in deležev na nepremičninah, ki dajejo imetniku lastninsko pravico oz. pravico posesti na 
nepremičnini ali delu nepremičnine. 

Vir: SPZ, ZUreP-1, ZKZ, ZV-1, ZVKD, SZ-1, ZDDV; povz. po Skubic (2004, str. 85–86).  
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PRILOGA 2:  RAZVOJ TRGA LEASINGA NEPREMIČNIN V DRŽAVAH EU 
 
Tabela 1:    Vrednost sklenjenih leasing pogodb in pogodb za leasing nepremičnin v državah 
 EU v obdobju 1998–2003 in indeks 2003/1998 (v mio EUR) 
 

STL TLN STL TLN STL TLN STL TLN STL TLN STL TLN STL TLN

A 3.541 1.041 3.867 947 4.530 1.217 4.292 1.082 4.587 1.441 5.059 1.353 142,87 129,97

B 2.555 309 2.834 297 3.081 352 3.219 325 3.398 672 3.451 480 135,07 155,34

CZ 2.037 131 2.180 153 2.497 123 2.990 171 3.441 294 3.412 294 167,50 224,43

D 32.653 5.434 37.659 6.600 38.200 6.800 46.300 8.800 44.000 8.000 44.000 7.500 134,75 138,02

DK 1.777 193 2.172 393 2.914 548 2.744 367 2.835 374 2.606 107 146,65 55,44

E 6.402 850 8.049 1.240 8.489 1.387 9.661 1.655 9.671 1.699 11.715 2.391 182,99 281,29

EL / / / / / / / / 1.500 450 1.965 840 / /

EST 213 26 209 42 384 88 439 87 661 203 734 195 344,60 750,00

F 18.525 3.062 22.602 4.684 24.856 5.165 26.876 5.447 26.563 6.020 26.037 5.559 140,55 181,55

FIN 620 60 654 62 742 35 839 14 905 6 852 32 137,42 53,33

HU 882 30 1.217 53 1.334 113 1.921 77 2.231 122 2.771 209 314,17 696,67

I 17.163 5.573 21.879 7.762 26.742 9.605 32.261 13.329 37.559 17.334 32.155 14.094 187,35 252,90

IRL 2.047 0 1.672 0 1.842 0 1842a 0 / 0 / 0 / 0,00

L 195 0 204 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0,00

NL 3.379 420 3.772 513 3.583 368 4.421 396 4.244 472 4.242 535 125,54 127,38

P 2.593 598 3.457 815 3.797 923 3.794 908 3.356 925 3.331 1.054 128,46 176,25

PL 1.648 243 2.162 398 2.050 280 2.081 359 2.093 145 2.542 140 154,25 57,61

S 3.757 567 3.430 610 5.116 225 5.691 13 4.491 15 3.916 6 104,23 1,06

SI 240 26 373 45 480 74 573 119 677 216 996 344 415,00 1.323,08

SK 466 0 390 1 553 1 828 32 947 6 1.070 3 229,61 /

UK 31.293 290 35.422 264 39.255 307 33.401 47 35.479 240 32.821 295 104,88 101,72

DRŽAVA
1998 1999 2000 I2003/19982002 20032001

Opombe:  STL – skupni trg leasinga; TLN – trg leasinga nepremičnin; / – ni podatka; a podatki iz leta 2000. 
Vir:  Leaseurope Statistics (1999-2003). 
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Tabela 2:  Vrednost sklenjenih leasing pogodb za nepremičnine v državah EU po vrstah
 nepremičnin v obdobju 1999-2003 in indeks 2003/1998 (v mio EUR) 
 

1999 2000 2001 2002 2003 I2003/1999 1999 2000 2001 2002 2003 I2003/1999 1999 2000 2001 2002 2003 I2003/1999

A 114 136 41 217 56 49 336 434 543 688 536 160 110 180 168 100 210 191

B 152 118 206 219 183 120 36 2 58 30 66 183 65 92 15 384 116 178

CZ 12 16 49 96 77 642 117 87 99 172 167 143 10 8 11 4 18 180

D 1.300 1.300 1.200 1.000 1.000 77 1.600 1.000 1.800 1.500 1.000 63 2.300 2.300 2.600 2.500 3.500 152

DK 112 238 159 243 46 41 3 0 5 0 1 33 53 100 128 79 35 66

E 124 105 137 141 239 193 0 300 83 85 243 / 745 595 778 800 1.076 144

EL / / / 120 215 / / / / 50 203 / / / / 120 351 /

EST 5 6 10 26 31 620 10 6 7 33 17 170 4 17 15 33 23 575

F 1.913 2.470 2.527 2.477 2.154 113 1.201 991 1.032 1.384 1.281 107 519 884 1.084 1.226 744 143

FIN 31 6 0 0 3 10 4 1 0 0 2 50 2 0 0 0 8 400

HU 6 13 8 18 31 517 0 0 8 37 63 / 36 76 38 37 63 175

I 2.600 3.220 4.500 5.852 8.500 327 2.400 3.000 4.200 5.462 2.824 118 2.346 2.900 4.000 5.202 1.700 72

NL 240 55 274 0 0 0 84 27 24 201 125 149 170 200 94 38 90 53

P 157 88 98 126 121 77 214 257 238 253 350 164 137 116 109 96 103 75

PL 3 72 25 33 0 0 375 160 199 35 0 0 10 17 103 30 140 400

S 166 40 11 1 1 1 0 3 0 0 0 0 365 10 2 1 1 0

SI 45 / 10 22 18 40 0 n.p. 17 57 89 / 0 n.p. 62 114 142 /

SK 0 0 0 6 2 / 1 0 28 0 1 100 0 1 0 0 0 0

UK 38 174 16 83 295 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DRŽAVA
Proizvodni objekti Maloprodajni prostori Poslovne zgradbe

               Nadaljevanje tabele! 
 
Nadaljevanje tabele! 

1999 2000 2001 2002 2003 I2003/1999 1999 2000 2001 2002 2003 I2003/1999 1999 2000 2001 2002 2003 I2003/1999

A 81 170 18 96 124 153 284 266 272 311 377 133 22 31 40 30 49 223

B 5 18 35 12 10 200 4 32 2 10 0 0 35 90 9 17 105 300

CZ 1 9 3 5 9 900 1 1 0 8 6 600 12 2 9 10 19 158

D 100 0 500 500 250 250 500 300 500 500 250 50 800 1.900 2.200 2.000 1.500 188

DK 0 0 0 0 6 / 207 198 60 38 12 6 18 12 15 15 7 39

E 186 200 364 374 478 257 0 100 116 119 167 / 185 87 177 180 188 102

EL / / / 30 26 / / / / 70 18 / / / / 60 27 /

EST 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 59 55 112 124 539

F 0 404 475 650 643 / 656 302 274 0 0 0 395 114 55 283 737 187

FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 / 25 28 14 4 6 24

HU 8 19 19 12 21 263 2 3 4 12 21 1.050 1 2 0 7 10 1.000

I 0 0 0 0 650 / 16 85 53 0 0 0 400 400 576 0 420 105

NL 0 0 0 0 0 0 0 0 4 149 161 / 19 86 0 84 159 837

P 6 20 11 20 18 300 19 8 11 18 8 42 282 434 441 412 454 161

PL 4 1 20 28 0 0 2 0 1 2 0 0 4 30 11 18 0 0

S 74 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 42 0 13 5 100

SI 0 n.p. 15 12 21 / 0 / 0 8 4 / 0 / 15 3 70 /

SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 133 31 157 0 0

DRŽAVA
Hotelski in gostinski objekti Javnostoritveni objekti Ostalo

Opombe:  / - ni podatka. 
Vir:  Leaseurope Statistics (1999-2003). 
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Tabela 3:  Vrednost letno sklenjenih leasing pogodb izbranih ponudnikov leasinga
 nepremičnin v državah EU po ročnosti v obdobju 1999-2003 (v mio EUR) 
 

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

A 32 27 50 42 38 382 552 401 609 492 380 348 491 639 610 153 290 140 151 214

B 4 1 1 30 0 225 314 305 244 480 68 23 10 357 0 0 14 9 41 0

CZ 6 9 14 12 12 63 42 21 113 230 77 70 135 168 52 7 2 1 1 0

D 800 800 1.000 1.000 1.000 1.800 2.000 2.600 3.000 3.000 2.000 2.000 2.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.600 2.000 1.500

DK 172 132 196 127 38 108 128 105 100 440 60 153 21 79 6 53 135 45 69 4

E 0 1.317 0 0 0 1.240 70 1.407 1.409 1.674 0 0 248 290 717 0 0 0 0 0

EL / / / 0 0 / / / 350 650 / / / 100 190 / / 0 0 0

EST 41 84 84 189 179 1 4 3 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F 469 517 545 600 556 4.215 4.648 4.902 5.420 5.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIN 4 17 14 4 15 58 18 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9

HU 53 113 77 98 167 0 0 0 24 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 7.762 9.605 13.329 7.614 4.933 0 0 0 9.720 9.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NL 0 0 0 0 0 513 368 396 472 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P 54 83 81 111 100 596 800 812 804 913 90 33 11 5 30 75 7 4 5 11

PL 11 169 71 42 0 16 110 101 62 140 0 1 18 15 0 371 0 169 26 0

S 65 2 5 15 6 472 16 8 0 0 55 207 0 0 0 18 0 0 0 0

SI 0 / 30 54 184 45 / 60 108 90 0 / 29 54 70 0 / 0 0 0

SK 1 1 0 0 1 0 0 4 6 2 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0

UK 179 82 0 73 145 35 0 0 204 58 50 11 47 32 92 0 214 0 3 0

DRŽAVA
nad 20 let0 do vključno 8 let nad 8 do vključno 16 let nad 16 do vključno 20 let

Opombe:  / - ni podatka. 
Vir:  Leaseurope Statistics (1999-2003). 
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PRILOGA 3:  RAZVOJ TRGA LEASINGA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI 
 

Tabela 1:  Vrednost sklenjenih leasing pogodb in pogodb za leasing nepremičnin v
 Sloveniji v obdobju 2000-2004 (v mio EUR) 
 

STL TLN STL TLN STL TLN STL TLN STL TLN

AMMA-LEASING 0,00a 0,00a 0,00 0,00 1,01 0,05 0,00 0,00 / /

AVTO MARKET 5,87 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVTO TEHNA 5,00 0,10 2,34 0,04 2,44 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00

BKS-LEASING 6,47 1,04 0,00 0,00 6,49 0,62 7,14 1,30 0,00 0,00

CA-SKB LEASINGe 0,00 0,00 45,52 0,15 0,00 0,00 41,68 5,38 66,28 2,46

EURO FINf / / / / 0,00 0,00 20,67 0,08 22,28 0,04

GORICA LEASING 0,00a 0,00a 8,19 0,40 13,17 1,72 17,14 0,78 17,45 0,90

HYPO  LEASING 164,97 58,32 174,85 85,08 248,89 100,01 378,56 201,17 413,72 205,86

IMMO RENT 0,00 0,00 0,00 0,00 38,11 38,11 22,30 22,30 15,12 15,12

INTERRA LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00

KBM LEASING 0,31 10,49 12,92 0,09 9,12 0,45 9,34 3,87 13,51 6,34

KO VINTRADE 2,48 0,11 2,72 0,02 7,16 3,17 6,90 3,10 5,98 0,20

KREKOVA 0,00a 0,00a 0,35b 4,13b 5,01 0,62 3,15d 0,48d / /

LB-LEASINGc 39,08 4,96 38,19 9,35 48,67 13,68 84,44 32,88 101,98 29,25

PRO BANKA LEASING 8,81 1,88 5,03 1,27 4,28 0,63 8,64 3,43 11,41 3,97

RAIFEISEN LEASING / 0,00 16,39 12,11 57,57 38,25 72,27 45,82 53,20 38,27

REAL LEASING 2,73 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / /

TA-BU LEASING 3,51 1,92 3,04 2,09 1,13 0,68 0,31 0,19 / /

VBS LEASING 13,09 3,09 15,59 3,73 19,98 6,72 21,31 2,44 30,28 0,11

VO GO LEASING 3,98a 0,05a 0,00 0,00 0,00 0,00 7,05 0,05 6,24 0,04

LEASING DRUŽBE
2000 2001 2002 2003 2004

Opombe:  a do novembra 2000; b do septembra 2001; c od 2002 vključuje Feniks in Fit Leasing; d do septembra  
 2003; e od leta 2003 samo SKB Leasing;  f od leta 2004 naprej ALeasing. 
Vir:    Združenje leasing podjetij Slovenije (2000–2004).  
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Tabela 2:  Vrednost sklenjenih leasing pogodb za nepremičnine v Sloveniji po vrstah
 nepremičnin v obdobju 2000-2004 (v mio EUR) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

AMMA-LEASING 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,05 0,00 0,00

AVTOMARKET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

AVTOTEHNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BKS-LEASING 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,46 0,61 0,00

CA-SKB LEASINGe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 2,26 0,25

EUROFINf / / 0,00 0,00 0,00 / / 0,00 0,00 0,00 / / 0,00 0,00 0,04

GORICA LEASING 0,00a 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,40 1,72 0,00 0,23

HYPO LEASING 1,30 5,29 2,63 16,13 12,20 5,60 9,17 15,34 50,37 44,96 47,99 55,66 70,98 82,42 94,58

IMMORENT 0,00 0,00 10,73 0,00 0,00 0,00 0,00 27,38 19,00 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERRA LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KBM LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,07 0,19 0,39 0,99 0,00 0,00 0,26 3,28 5,04

KOVINTRADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,02 3,17 3,10 0,21

KREKOVA 0,00a 0,00b 0,00 0,00d / 0,00a 0,00b 0,00 0,00d / 0,00a 0,00b 0,00 0,00d /

LB-LEASINGc 0,00 0,00 3,43 0,98 2,36 0,00 0,00 0,28 4,78 1,80 0,00 0,00 8,95 15,45 12,47

PROBANKA LEASING 0,13 0,00 0,25 0,34 0,00 0,00 0,21 0,36 0,86 0,52 1,11 0,30 0,02 0,52 2,44

RAIFEISEN LEASING / 4,64 4,72 0,00 0,00 / 4,37 0,00 9,75 4,08 / 1,34 24,53 28,19 31,35

REAL LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 /

TA-BU LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 2,09 0,68 0,19 / 1,92 0,00 0,00 0,00 /

VBS LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,80 2,48 0,17 0,00 2,44 2,31 3,62 2,26 0,11

VOGO LEASING 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05a 0,00 0,00 0,05 0,04

LEASING DRUŽBE
Proizvodni objekti Maloprodajni objekti Poslovne zgradbe

               Nadaljevanje tabele! 
 
Nadaljevanje tabele! 

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

AMMA-LEASING 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00

AVTOMARKET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVTOTEHNA 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BKS-LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 15,12

CA-SKB LEASINGe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 3,12 1,07

EUROFINf / / 0,00 0,00 0,00 / / 0,00 0,00 0,00 / / 0,00 0,08 0,01

GORICA LEASING 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,67

HYPO LEASING 1,92 10,81 10,37 11,46 27,48 0,00 0,00 0,00 0,34 2,82 1,50 4,15 0,69 40,45 24,17

IMMORENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERRA LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00

KBM LEASING 0,00 0,00 0,00 0,20 0,24 0,00 0,02 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOVINTRADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KREKOVA 0,00a 0,00b 0,00 0,00d / 0,00a 0,00b 0,00 0,00d / 0,00a 0,00b 0,62 0,48d /

LB-LEASINGc 0,00 0,00 0,88 7,65 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 4,96 9,35 0,14 4,03 8,71

PROBANKA LEASING 0,00 0,47 0,00 1,40 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,33 0,64 0,13 0,00 0,31 0,68

RAIFEISEN LEASING / 1,25 0,36 0,00 0,00 / 0,17 7,37 0,00 0,00 / 0,34 1,26 7,88 4,46

REAL LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 / 2,04 0,00 0,00 0,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 /

TA-BU LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 /

VBS LEASING 0,00 0,62 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,02 0,00 0,00

VOGO LEASING 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00

LEASING DRUŽBE
Hotelski in gostinski objekti Javnostoritveni objekti Ostalo

Opombe:  a do novembra 2000; b do septembra 2001; c od 2002 vključuje podjetji Feniks in Fit Leasing; d do        

 septembra 2003, e od leta 2003 samo SKB Leasing, f od leta 2004 naprej ALeasing. 

Vir:   Združenje leasing podjetij Slovenije (2000–2004). 
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Tabela 3:  Vrednost letno sklenjenih leasing pogodb izbranih ponudnikov leasinga
 nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2000-2004 (v mio EUR) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

AMMA-LEASING 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00

AVTOMARKET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVTOTEHNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BKS-LEASING 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,46 0,84 0,00 0,18 0,00 0,16 0,46 0,00

CA-SKB LEASINGe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,25 0,00 0,15 0,00 4,93 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUROFINf / / 0,00 0,00 0,00 / / 0,00 0,04 0,04 / / 0,00 0,04 0,00 / / 0,00 0,00 0,00

GORICA LEASING 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00a 0,40 1,72 0,78 0,82 0,00a 0,00 0,00 0,00 0,00

HYPO LEASING 0,00 0,56 5,51 1,56 6,80 7,31 6,70 5,51 18,32 10,12 27,80 51,61 63,71 74,37 85,02 23,22 26,01 25,28 106,92 103,92

IMMORENT / / 0,00 0,00 0,00 / / 0,00 0,00 4,67 / / 0,00 0,00 0,96 / / 38,11 22,30 9,49

INTERRA LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KBM LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,09 0,07 0,28 0,06 0,31 0,00 0,38 3,52 1,90 0,00 0,00 0,00 0,08 4,33

KOVINTRADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,02 0,21 0,05 0,15 0,00 0,00 2,96 3,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KREKOVA 0,00a 0,00b 0,00 0,00d / 0,00a 0,35b 0,62 0,39d / 0,00a 0,00b 0,00 0,10d / 0,00a 0,00b 0,00 0,00d /

LB-LEASINGc 0,00 0,02 0,00 0,00 0,13 0,66 3,32 2,21 3,80 1,25 2,07 6,01 11,47 16,23 13,52 2,22 0,00 0,00 12,85 14,36

PROBANKA LEASING 0,06 0,38 0,00 0,00 0,15 0,54 0,63 0,08 0,97 0,17 1,29 0,26 0,55 2,29 1,97 0,00 0,00 0,00 0,17 1,69

RAIFEISEN LEASING / 0,00 0,00 0,07 0,00 / 0,06 0,66 1,39 0,26 / 9,99 32,48 36,52 25,01 / 2,06 5,10 7,84 13,00

REAL LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,15 0,00 0,00 0,00 / 1,89 1,34 0,00 0,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00 /

TA-BU LEASING 1,63 0,00 0,00 0,00 / 0,29 0,75 0,38 0,14 / 0,00 1,34 0,30 0,05 / 0,00 0,00 0,00 0,00 /

VBS LEASING 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,08 0,98 0,08 0,00 3,06 1,97 4,62 2,36 0,11 0,00 1,64 1,12 0,00 0,00

VOGO LEASING 0,00a
0,00 0,00 0,00 0,00 0,05a

0,00 0,00 0,05 0,04 0,00a
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a

0,00 0,00 0,00 0,00

nad 10 let
LEASING DRUŽBE

0 do vključno 2 let nad 2 leti do vključno 5 let nad 5 let do vključno 10 let

 
Opombe:  a do novembra 2000; b do septembra 2001; c od 2002 vključuje podjetji Feniks in Fit Leasing; d do  
 septembra 2003; e od leta 2003 samo SKB Leasing; f od leta 2004 naprej ALeasing. 
Vir:   Združenje leasing podjetij Slovenije (2000–2004).       
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PRILOGA 4:  AMORTIZACIJSKI NAČRT NA PODLAGI IZRAČUNA FINANČNEGA  

 LEASINGA ZA TRGOVSKI CENTER (PRIMER) 
 

MODEL IZRAČUNA LEASINGA:
Skupna investicijska vrednost: 3.000.000,00 EUR
Lastna sredstva: 20% 600.000,00 EUR
Znesek financiranja: 2.400.000,00 EUR
Trajanje leasinga: 10 let
Preostala vrednost ob koncu: 0% 0,00 EUR
Osnovna obrestna mera: 6 mesečni Euribor 2,207% (na dan 31.3.2005)
Pribitek k osnovni obrestni meri: 2,000%
Skupna obrestna mera: 4,207%
Mesečni leasing obrok: 24.535,64 EUR

PLAN ODPLAČIL:

Skupaj: 4.882.592,53 792.110,51 4.090.482,02

Mesec Kapital Osnovna obr.mera Obr. mera Anuiteta Obresti Razdolžnina* Kapital

0 2.400.000,00
1 2.400.000,00 2,207% 4,207% 24.535,64 8.414,00 16.121,64 2.383.878,36
2 2.383.878,36 2,207% 4,207% 24.535,64 8.357,48 16.178,16 2.367.700,20
3 2.367.700,20 2,207% 4,207% 24.535,64 8.300,76 16.234,88 2.351.465,32
4 2.351.465,32 2,207% 4,207% 24.535,64 8.243,85 16.291,80 2.335.173,52
5 2.335.173,52 2,207% 4,207% 24.535,64 8.186,73 16.348,91 2.318.824,61
6 2.318.824,61 2,207% 4,207% 24.535,64 8.129,41 16.406,23 2.302.418,38
7 2.302.418,38 2,207% 4,207% 24.535,64 8.071,90 16.463,75 2.285.954,64
8 2.285.954,64 2,207% 4,207% 24.535,64 8.014,18 16.521,46 2.269.433,17
9 2.269.433,17 2,207% 4,207% 24.535,64 7.956,25 16.579,39 2.252.853,79

10 2.252.853,79 2,207% 4,207% 24.535,64 7.898,13 16.637,51 2.236.216,28
11 2.236.216,28 2,207% 4,207% 24.535,64 7.839,80 16.695,84 2.219.520,44
12 2.219.520,44 2,207% 4,207% 24.535,64 7.781,27 16.754,37 2.202.766,07
13 2.202.766,07 2,207% 4,207% 24.535,64 7.722,53 16.813,11 2.185.952,95
14 2.185.952,95 2,207% 4,207% 24.535,64 7.663,59 16.872,05 2.169.080,90
15 2.169.080,90 2,207% 4,207% 24.535,64 7.604,44 16.931,20 2.152.149,70
16 2.152.149,70 2,207% 4,207% 24.535,64 7.545,08 16.990,56 2.135.159,13
17 2.135.159,13 2,207% 4,207% 24.535,64 7.485,51 17.050,13 2.118.109,00
18 2.118.109,00 2,207% 4,207% 24.535,64 7.425,74 17.109,90 2.100.999,10
19 2.100.999,10 2,207% 4,207% 24.535,64 7.365,75 17.169,89 2.083.829,21
20 2.083.829,21 2,207% 4,207% 24.535,64 7.305,56 17.230,08 2.066.599,13
21 2.066.599,13 2,207% 4,207% 24.535,64 7.245,15 17.290,49 2.049.308,64
22 2.049.308,64 2,207% 4,207% 24.535,64 7.184,53 17.351,11 2.031.957,53
23 2.031.957,53 2,207% 4,207% 24.535,64 7.123,70 17.411,94 2.014.545,60
24 2.014.545,60 2,207% 4,207% 24.535,64 7.062,66 17.472,98 1.997.072,62
25 1.997.072,62 2,207% 4,207% 24.535,64 7.001,40 17.534,24 1.979.538,38
26 1.979.538,38 2,207% 4,207% 24.535,64 6.939,93 17.595,71 1.961.942,67
27 1.961.942,67 2,207% 4,207% 24.535,64 6.878,24 17.657,40 1.944.285,28
28 1.944.285,28 2,207% 4,207% 24.535,64 6.816,34 17.719,30 1.926.565,97
29 1.926.565,97 2,207% 4,207% 24.535,64 6.754,22 17.781,42 1.908.784,55
30 1.908.784,55 2,207% 4,207% 24.535,64 6.691,88 17.843,76 1.890.940,79
31 1.890.940,79 2,207% 4,207% 24.535,64 6.629,32 17.906,32 1.873.034,47
32 1.873.034,47 2,207% 4,207% 24.535,64 6.566,55 17.969,09 1.855.065,38
33 1.855.065,38 2,207% 4,207% 24.535,64 6.503,55 18.032,09 1.837.033,29
34 1.837.033,29 2,207% 4,207% 24.535,64 6.440,33 18.095,31 1.818.937,98
35 1.818.937,98 2,207% 4,207% 24.535,64 6.376,89 18.158,75 1.800.779,23
36 1.800.779,23 2,207% 4,207% 24.535,64 6.313,23 18.222,41 1.782.556,83
37 1.782.556,83 2,207% 4,207% 24.535,64 6.249,35 18.286,29 1.764.270,53
38 1.764.270,53 2,207% 4,207% 24.535,64 6.185,24 18.350,40 1.745.920,13
39 1.745.920,13 2,207% 4,207% 24.535,64 6.120,90 18.414,74 1.727.505,39
40 1.727.505,39 2,207% 4,207% 24.535,64 6.056,35 18.479,29 1.709.026,10  

Nadaljevanje tabele na naslednji strani! 
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Nadaljevanje tabele s prejšnje strani! 

Skupaj: 1.938.315,63 247.833,61 1.690.482,02
Mesec Kapital Osnovna Obr.mera Anuiteta Obresti Razdolžnina* Kapital

41 1.709.026,10 2,207% 4,207% 24.535,64 5.991,56 18.544,08 1.690.482,02
42 1.690.482,02 2,207% 4,207% 24.535,64 5.926,55 18.609,09 1.671.872,93
43 1.671.872,93 2,207% 4,207% 24.535,64 5.861,31 18.674,33 1.653.198,59
44 1.653.198,59 2,207% 4,207% 24.535,64 5.795,84 18.739,80 1.634.458,79
45 1.634.458,79 2,207% 4,207% 24.535,64 5.730,14 18.805,50 1.615.653,29
46 1.615.653,29 2,207% 4,207% 24.535,64 5.664,21 18.871,43 1.596.781,86
47 1.596.781,86 2,207% 4,207% 24.535,64 5.598,05 18.937,59 1.577.844,27
48 1.577.844,27 2,207% 4,207% 24.535,64 5.531,66 19.003,98 1.558.840,29
49 1.558.840,29 2,207% 4,207% 24.535,64 5.465,03 19.070,61 1.539.769,68
50 1.539.769,68 2,207% 4,207% 24.535,64 5.398,18 19.137,46 1.520.632,22
51 1.520.632,22 2,207% 4,207% 24.535,64 5.331,08 19.204,56 1.501.427,66
52 1.501.427,66 2,207% 4,207% 24.535,64 5.263,76 19.271,89 1.482.155,77
53 1.482.155,77 2,207% 4,207% 24.535,64 5.196,19 19.339,45 1.462.816,32
54 1.462.816,32 2,207% 4,207% 24.535,64 5.128,39 19.407,25 1.443.409,07
55 1.443.409,07 2,207% 4,207% 24.535,64 5.060,35 19.475,29 1.423.933,78
56 1.423.933,78 2,207% 4,207% 24.535,64 4.992,07 19.543,57 1.404.390,22
57 1.404.390,22 2,207% 4,207% 24.535,64 4.923,56 19.612,08 1.384.778,13
58 1.384.778,13 2,207% 4,207% 24.535,64 4.854,80 19.680,84 1.365.097,29
59 1.365.097,29 2,207% 4,207% 24.535,64 4.785,80 19.749,84 1.345.347,46
60 1.345.347,46 2,207% 4,207% 24.535,64 4.716,56 19.819,08 1.325.528,38
61 1.325.528,38 2,207% 4,207% 24.535,64 4.647,08 19.888,56 1.305.639,82
62 1.305.639,82 2,207% 4,207% 24.535,64 4.577,36 19.958,29 1.285.681,54
63 1.285.681,54 2,207% 4,207% 24.535,64 4.507,39 20.028,26 1.265.653,28
64 1.265.653,28 2,207% 4,207% 24.535,64 4.437,17 20.098,47 1.245.554,81
65 1.245.554,81 2,207% 4,207% 24.535,64 4.366,71 20.168,93 1.225.385,88
66 1.225.385,88 2,207% 4,207% 24.535,64 4.296,00 20.239,64 1.205.146,23
67 1.205.146,23 2,207% 4,207% 24.535,64 4.225,04 20.310,60 1.184.835,63
68 1.184.835,63 2,207% 4,207% 24.535,64 4.153,84 20.381,80 1.164.453,83
69 1.164.453,83 2,207% 4,207% 24.535,64 4.082,38 20.453,26 1.144.000,57
70 1.144.000,57 2,207% 4,207% 24.535,64 4.010,68 20.524,97 1.123.475,60
71 1.123.475,60 2,207% 4,207% 24.535,64 3.938,72 20.596,92 1.102.878,68
72 1.102.878,68 2,207% 4,207% 24.535,64 3.866,51 20.669,13 1.082.209,55
73 1.082.209,55 2,207% 4,207% 24.535,64 3.794,05 20.741,59 1.061.467,96
74 1.061.467,96 2,207% 4,207% 24.535,64 3.721,33 20.814,31 1.040.653,64
75 1.040.653,64 2,207% 4,207% 24.535,64 3.648,36 20.887,28 1.019.766,36
76 1.019.766,36 2,207% 4,207% 24.535,64 3.575,13 20.960,51 998.805,85
77 998.805,85 2,207% 4,207% 24.535,64 3.501,65 21.033,99 977.771,86
78 977.771,86 2,207% 4,207% 24.535,64 3.427,91 21.107,74 956.664,12
79 956.664,12 2,207% 4,207% 24.535,64 3.353,90 21.181,74 935.482,39
80 935.482,39 2,207% 4,207% 24.535,64 3.279,65 21.256,00 914.226,39
81 914.226,39 2,207% 4,207% 24.535,64 3.205,13 21.330,52 892.895,87
82 892.895,87 2,207% 4,207% 24.535,64 3.130,34 21.405,30 871.490,58
83 871.490,58 2,207% 4,207% 24.535,64 3.055,30 21.480,34 850.010,24
84 850.010,24 2,207% 4,207% 24.535,64 2.979,99 21.555,65 828.454,59
85 828.454,59 2,207% 4,207% 24.535,64 2.904,42 21.631,22 806.823,37
86 806.823,37 2,207% 4,207% 24.535,64 2.828,59 21.707,05 785.116,32
87 785.116,32 2,207% 4,207% 24.535,64 2.752,49 21.783,15 763.333,17
88 763.333,17 2,207% 4,207% 24.535,64 2.676,12 21.859,52 741.473,65
89 741.473,65 2,207% 4,207% 24.535,64 2.599,48 21.936,16 719.537,49
90 719.537,49 2,207% 4,207% 24.535,64 2.522,58 22.013,06 697.524,43
91 697.524,43 2,207% 4,207% 24.535,64 2.445,40 22.090,24 675.434,19
92 675.434,19 2,207% 4,207% 24.535,64 2.367,96 22.167,68 653.266,51
93 653.266,51 2,207% 4,207% 24.535,64 2.290,24 22.245,40 631.021,11
94 631.021,11 2,207% 4,207% 24.535,64 2.212,25 22.323,39 608.697,72
95 608.697,72 2,207% 4,207% 24.535,64 2.133,99 22.401,65 586.296,08
96 586.296,08 2,207% 4,207% 24.535,64 2.055,46 22.480,18 563.815,89
97 563.815,89 2,207% 4,207% 24.535,64 1.976,64 22.559,00 541.256,90  

Nadaljevanje tabele na naslednji strani! 
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Nadaljevanje tabele s prejšnje strani! 

Skupaj: 1.938.315,63 247.833,61 1.690.482,02
Mesec Kapital Osnovna Obr.mera Anuiteta Obresti Razdolžnina* Kapital

98 541.256,90 2,207% 4,207% 24.535,64 1.897,56 22.638,08 518.618,81
99 518.618,81 2,207% 4,207% 24.535,64 1.818,19 22.717,45 495.901,36

100 495.901,36 2,207% 4,207% 24.535,64 1.738,55 22.797,09 473.104,27
101 473.104,27 2,207% 4,207% 24.535,64 1.658,62 22.877,02 450.227,25
102 450.227,25 2,207% 4,207% 24.535,64 1.578,42 22.957,22 427.270,03
103 427.270,03 2,207% 4,207% 24.535,64 1.497,94 23.037,70 404.232,33
104 404.232,33 2,207% 4,207% 24.535,64 1.417,17 23.118,47 381.113,86
105 381.113,86 2,207% 4,207% 24.535,64 1.336,12 23.199,52 357.914,34
106 357.914,34 2,207% 4,207% 24.535,64 1.254,79 23.280,85 334.633,49
107 334.633,49 2,207% 4,207% 24.535,64 1.173,17 23.362,47 311.271,02
108 311.271,02 2,207% 4,207% 24.535,64 1.091,26 23.444,38 287.826,64
109 287.826,64 2,207% 4,207% 24.535,64 1.009,07 23.526,57 264.300,07
110 264.300,07 2,207% 4,207% 24.535,64 926,59 23.609,05 240.691,02
111 240.691,02 2,207% 4,207% 24.535,64 843,82 23.691,82 216.999,20
112 216.999,20 2,207% 4,207% 24.535,64 760,76 23.774,88 193.224,33
113 193.224,33 2,207% 4,207% 24.535,64 677,41 23.858,23 169.366,10
114 169.366,10 2,207% 4,207% 24.535,64 593,77 23.941,87 145.424,23
115 145.424,23 2,207% 4,207% 24.535,64 509,83 24.025,81 121.398,42
116 121.398,42 2,207% 4,207% 24.535,64 425,60 24.110,04 97.288,38
117 97.288,38 2,207% 4,207% 24.535,64 341,08 24.194,56 73.093,82
118 73.093,82 2,207% 4,207% 24.535,64 256,25 24.279,39 48.814,43
119 48.814,43 2,207% 4,207% 24.535,64 171,14 24.364,51 24.449,92
120 24.449,92 2,207% 4,207% 24.535,64 85,72 24.449,92 0,00  

Opomba: * Razdolžnina predstavlja razliko med mesečno anuiteto in obrestmi. 
Vir:  Lastni izračun po vzorcu internega izračuna podjetja Immorent Ljubljana. 
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PRILOGA 5:  TRŽNI DELEŽ LEASING PODJETIJ PO VRSTI NEPREMIČNINE, FINANCIRANIH Z LEASINGOM 
NEPREMIČNIN V SLOVENIJI V LETU 2004 (v%) 

 

P TD KTD P TD KTD P TD KTD P TD KTD P TD KTD P TD KTD

Hypo Leasing 82,93 83,64 83,64 74,23 74,37 74,37 64,44 64,39 64,39 86,75 88,09 88,09 25,32 25,32 25,32 43,96 44,43 44,43

LB Leasing 16,07 16,21 99,85 2,98 2,99 77,36 8,49 8,48 72,88 10,27 10,43 98,52 6,46 6,46 31,78 15,84 16,01 60,44

SKB Leasing 0,15 0,15 100,00 0,29 0,29 77,65 0,27 0,27 73,15 0,70 0,71 99,23 0,00 0,00 31,78 1,07 1,08 61,52

KBM Leasing 0,00 0,00 1,63 1,63 79,28 3,43 3,43 76,58 0,76 0,77 100,00 0,70 0,70 32,48 0,00 0,00 61,52

Krekova družba / / / / 79,28 / / 76,58 / / / / 32,48 / / 61,52

Probanka Leasing 0,00 0,00 0,86 0,86 80,14 1,66 1,66 78,24 0,00 0,00 2,95 2,95 35,43 1,24 1,25 62,78

Raiffeisen Leasing 0,00 0,00 6,73 6,74 86,88 21,36 21,35 99,58 0,00 0,00 0,00 0,00 35,43 8,10 8,19 70,96

Immorent Ljubljana 0,00 0,00 13,09 13,11 100,00 0,00 0,00 99,58 0,00 0,00 64,57 64,57 100,00 0,00 0,00 70,96

Gorica Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 99,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 1,23 72,20

Eurofin Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 72,21

BKS Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 27,79 100,00

TA-BU / / / / / / 99,78 / / / / / /

Interra Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kovintrade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 99,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VBS Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 99,15 100,00 100,00 99,81 100,00 100,00 100,07 100,00 100,00 98,48 100,00 100,00 100,00 100,00 98,94 100,00

LEASING DRUŽBE

proizvodni objekti ostalomaloprodajni objekti poslovne zgradbe hotelski in gostinski objekti javnostoritveni objekti

Opombe:  P – promet, ustvarjen z leasingom nepremičnin v mio EUR; TD – tržni delež v%; KTD – kumulativni tržni delež v%. 
Vir:   Lastni izračun na podlagi podatkov Združenja leasing podjetij Slovenije (2004). 

12 



 13

PRILOGA 6:  SPREMNO PISMO K ANKETNEMU VPRAŠALNIKU IN 
VPRAŠALNIK Z NASLOVOM »FINANCIRANJE NEPREMIČNIN Z 
LEASINGOM V SLOVENSKIH PODJETJIH« 

 
 

 

 
ZA FINANČNE DIREKTORJE OZ. VODJE FINANČNEGA SEKTORJA 

 

 

Zadeva: Anketni vprašalnik z naslovom »Financiranje nepremičnin z leasingom v 
slovenskih podjetjih« 
 

 
Sem študentka magistrskega programa mednarodna ekonomija na Ekonomski fakulteti v 

Ljubljani. Za izdelavo magistrskega dela z naslovom »Financiranje nepremičnin z leasingom v 

slovenskih podjetjih« potrebujem določene primarne podatke o prepoznavnosti leasinga 

nepremičnin, prepoznavnosti podjetij, ki ponujajo leasing nepremičnin na slovenskem trgu, ter 
uporabi financiranja z leasingom nepremičnin med slovenskimi podjetji.  

 

Brez Vaše pomoči raziskave ne bom mogla uspešno izvesti. Na Vas se obračam s prošnjo, da si 
vzamete 10 minut časa in izpolnite priloženi anketni vprašalnik. Prosim Vas, če lahko pri 

stopenjskih lestvicah obkrožite ustrezno oceno pri vseh dejavnikih. V kolikor leasinga 

nepremičnin ne poznate zadovoljivo, to ustrezno označite in mi prosim kljub temu vrnite anketo. 

 
V primeru, da na določena vprašanja ne želite odgovoriti, jih lahko pustite prazna. Izpolnjeni 

anketni vprašalniki bodo uporabljeni samo za potrebe omenjene raziskave.  

 

V kolikor imate vprašanja glede izpolnjevanja anketnega vprašalnika, me lahko kontaktirate na 
telefonsko številko 031/331-441 ali po mailu: edna_dzanic@yahoo.com. Izpolnjeni anketni 

vprašalnik mi prosim vrnite do 21.1.2005 v priloženi kuverti z naslovom ali po mailu.  

 
Najlepše se vam zahvaljujem za Vaš dragoceni čas in Vaš trud. 

 

 

Z odličnimi pozdravi! 
 

Ljubljana, dne 7.1.2005                                                        Edna Džanić 
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UNIVERZA V LJUBLJANI 

EKONOMSKA FAKULTETA 

 
ANKETNI VPRAŠALNIK:  FINANCIRANJE NEPREMIČNIN Z LEASINGOM V 

SLOVENSKIH PODJETJIH 
 

1. POZNAVANJE LEASINGA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI 
 
1.1. Na kaj vas spomni izraz "leasing nepremičnin"? 
(Navedite!)____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

1.2. Ali poznate osnovne značilnosti leasinga nepremičnin (pravno in ekonomsko lastništvo 
pri leasingu, računovodski in davčni vidik leasinga)? 

a) da    b) delno  c) ne (pojdite na poglavje 4.) 

 
1.3. Ali poznate najpomembnejše razlike med leasingom nepremičnin in bančnim 
kreditom? 
   a) da    b) delno  c) ne 

 

1.4. Ali menite, da je leasing nepremičnin konkurenčen bančnemu kreditu? 
   a) da    b) ne   c) delno 

 
1.5. Ocenjujete, da se povpraševanje po leasingu nepremičnin v Sloveniji: 
   a) zmanjšuje   b) povečuje   c) ostaja na isti ravni 

 
1.6. Na petstopenjski lestvici, kjer pomeni 1=zelo nezadovoljen, 5=zelo zadovoljen, 
opredelite, kako ste zadovoljni s ponudbo leasinga nepremičnin: 
 

VRSTE LEASINGA
zelo 

nezadovoljen
zelo 

zadovoljen

finančni leasing 1 2 3 4 5

operativni leasing 1 2 3 4 5  
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1.7. Na petstopenjski lestvici, kjer 1=povsem nepomembno, 5=najbolj pomembno, 
opredelite pomen oglaševalskega medija, ki ga uporabite za pridobitev informacij o 
leasingu nepremičnin: 
 

POMEN OGLAŠEVALSKEGA MEDIJA
povsem 

nepomembno
najbolj 

pomembno

internet 1 2 3 4 5

tiskani mediji (časopis, strokovne revije) 1 2 3 4 5

radio, TV 1 2 3 4 5

predstavitvena gradiva (prospekti, katalogi) 1 2 3 4 5

jumbo plakati, gradbiščne zavese, table, transparenti itd. 1 2 3 4 5

direktna pošta 1 2 3 4 5

telefonsko trženje 1 2 3 4 5

sejmi 1 2 3 4 5

osebna predstavitev 1 2 3 4 5

promocijski dogodki 1 2 3 4 5

sponzoriranje 1 2 3 4 5

sporočila za javnost 1 2 3 4 5

interna glasila 1 2 3 4 5

prijatelji in znanci 1 2 3 4 5

drugo: __________________________ 1 2 3 4 5  
 
1.8. Ali bi bili pripravljeni financirati z leasingom nepremičnin? 
   a) da (odgovorite na naslednje vprašanje in preskočite vprašanje 1.10.)    

   b) ne (pojdite na vprašanje 1.10.)  

 
1.9. Če ste nepremičnino pripravljeni financirati z leasingom, navedite, katera vrsta 
leasinga bi bila za vas najbolj primerna (možnih je več odgovorov)? 

a) leasing obstoječega objekta 
b) sale and lease back (prodaja in ponovni najem) 

c) leasing novogradnje 
d) pripravljeni smo financirati z leasingom (obstoječega objekta ali z leasingom 

novogradnje), v kolikor bi našli ustrezno zemljišče in/ali nepremičnino 

e) drugo: ________________________________  
     

1.10. Če svoje nepremičnine niste pripravljeni financirati z leasingom, navedite zakaj 
(možnih je več odgovorov)? 

a) ne posedujemo nepremičnin, ker se posvečamo samo naši osnovni dejavnosti, ki 

izključuje posedovanje nepremičnin 
b) financiranje nepremičnin z leasingom je ponavadi dražja oblika financiranja, če ga 

primerjamo z bančnim kreditom 

c) uporabljamo druge ugodnejše vire financiranja naših nepremičnin 

d) ne potrebujemo zunanjih virov financiranja, ker investicije v nepremičnine financiramo z 
lastnimi sredstvi  

e) ne poznamo dovolj dobro leasinga in tveganja, ki so povezana z njim 

f) ne zaupamo leasingu kot zunanjemu viru financiranja 

g) drugo: _________________________________ 
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2. POZNAVANJE LEASING PODJETIJ, KI PONUJAJO LEASING NEPREMIČNIN NA 
SLOVENSKEM TRGU 
 

2.1. Ali poznate ponudnike leasinga nepremičnin na slovenskem trgu? 
   a) da    b) ne (pojdite na poglavje 4.) 

 
2.2. Na petstopenjski lestvici, kjer pomeni 1=ne poznam, 5= zelo dobro poznam, navedite, 
kako poznate naslednja leasing podjetja, ki ponujajo leasing nepremičnin: 
 

VRSTE LEASING PODJETIJ
zelo dobro 

poznam

VBS LEASING 1 2 3 4 5

BKS – LEASING 1 2 3 4 5

PROBANKA LEASING 1 2 3 4 5

SKB LEASING 1 2 3 4 5

RAIFFEISEN LEASING 1 2 3 4 5

IMMORENT LJUBLJANA 1 2 3 4 5

HYPO LEASING 1 2 3 4 5

LB LEASING 1 2 3 4 5

GORICA LEASING 1 2 3 4 5

KBM – LEASING 1 2 3 4 5

EUROFIN LEASING 1 2 3 4 5

INTERRA LEASING 1 2 3 4 5

KOVINTRADE 1 2 3 4 5

TA-BU 1 2 3 4 5

KREKOVA DRUŽBA 1 2 3 4 5

drugo: 1 2 3 4 5

ne poznam

 
 
2.3. S katerimi izmed zgoraj naštetih leasing podjetij ste že kakorkoli sodelovali glede 
financiranja vaših: 
 
- premičnin? ________________________________________________________________ 

- nepremičnin? ______________________________________________________________ 

 
2.4. Na petstopenjski lestvici, kjer je 1=zelo nezadovoljen, 5=zelo zadovoljen, opredelite, 
kako ste zadovoljni s svetovanjem leasing podjetij (v kolikor ste svetovanje uporabljali) 
glede: 
 

VRSTE INFORMACIJ
zelo 

nezadovoljen
zelo 

zadovoljen

osnovnih informacij o leasingu nepremičnin 1 2 3 4 5

finančnih informacij 1 2 3 4 5

računovodskih informacij 1 2 3 4 5

informacij o davkih in investicijskih olajšavah

podjetniških informacij 1 2 3 4 5

informacij na nepremičninskem trgu 1 2 3 4 5

drugo: 1 2 3 4 5  
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2.5. Kje vidite največje težave pri poslovanju podjetij, ki ponujajo leasing nepremičnin? 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2.6. Kje vidite največje prednosti pri poslovanju podjetij, ki ponujajo leasing nepremičnin? 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 
3. UPORABA LEASINGA NEPREMIČNIN MED SLOVENSKIMI PODJETJI 
 
V kolikor še niste uporabili leasinga nepremičnin, pojdite na poglavje 4. 

 
3.1. Kako ste izvedeli za možnost pridobitve leasinga nepremičnin (možnih je več 
odgovorov)? 

a) v tiskanih medijih 

b) preko prijateljev in znancev 
c) na internetu 

d) osebna predstavitev 

e) radio, TV 

f) v direktni pošti 
g) drugo: __________________________ 

 
3.2. Ste za pridobitev leasinga nepremičnin potrebovali posrednika (strokovnjake, 
svetovalce itd.)? 

a)  da   b) ne 

 

3.3. Katero vrsto nepremičnine ste že financirali z leasingom (možnih je več odgovorov)? 
a) proizvodni objekti 

b) maloprodajni prostori 

c) poslovne zgradbe 

d) hotelski in gostinski objekti 
e) javno storitveni objekti 

f) drugo: ____________________________ 

 
3.4. Katero vrsto leasinga nepremičnin ste uporabili (možnih je več odgovorov)? 

a) leasing obstoječega objekta 

b) sale and lease back (prodaja in ponovni najem) 

c) leasing novogradnje 
d) drugo: ____________________________ 

 
3.5. Ali ste bili zadovoljni s storitvami leasing podjetja-tij? Zakaj? 
___________________________________________________________________________ 
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3.6. So se komercialni pogoji, po katerih ste pridobili ponudbo, na koncu dejansko 
uresničili? 

a)  da   b) delno   c) ne 

 
3.7. Katere težave ste imeli pri pridobitvi potrebnega leasinga nepremičnin (možnih je več 
odgovorov)? 

a) težav ni bilo 
b) nepopolna dokumentacija 

c) predolg čas od vloge do financiranja 

d) veliko dodatnih stroškov 
e) nezaupljiv odnos s strani svetovalca za leasing 

f) neprijazen odnos s strani svetovalca za leasing 

g) previsoke garancije 

h) premalo posluha za poslovno idejo 
i) drugo: _____________________ 

 
3.8. Koliko časa je trajala odobritev financiranja z leasingom nepremičnin (možnih več 
odgovorov)? 

a) 1 teden 

b) 2 tedna 

c) 3 tedne 
d) 4 tedne in več 

 

3.9. Na petstopenjski lestvici, kjer pomeni 1=povsem nepomembno, 5=najbolj pomembno, 
opredelite pomembnost dejavnikov, ki so bili odločilni za izbiro leasinga nepremičnin: 
 

ODLOČITVENI DEJAVNIKI
povsem 

nepomembno
najbolj 

pomembno

likvidnost 1 2 3 4 5
osebni odnos 1 2 3 4 5
fleksibilnost v financiranju 1 2 3 4 5
stroškovna prednost 1 2 3 4 5
dodatne storitve leasing podjetja kot npr. gradnja nepremičnine
na ključ

1 2 3 4 5

manjša potreba po dodatnih zavarovanjih 1 2 3 4 5
ročnost 1 2 3 4 5
stroški odobritve 1 2 3 4 5
pribitek na obrestno mero 1 2 3 4 5
prenos pravnega in zemljiškoknjižnega lastništva na dajalca
leasinga

1 2 3 4 5

dolžina postopka odobritve leasinga 1 2 3 4 5
pogodba o leasingu in kupoprodajna pogodba 1 2 3 4 5
možnost nakupa nepremičnine po poteku leasing pogodbe 1 2 3 4 5

upravičenost do investicijske olajšave 1 2 3 4 5
izvenbilančno financiranje (pri operativnem leasingu) 1 2 3 4 5
omejitev tveganja (pri operativnem leasingu) 1 2 3 4 5
davčno priznani stroški (odbitna postavka in s tem davčni
prihranek)

1 2 3 4 5

drugo: 1 2 3 4 5  
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3.10. Kolikšna je bila skupna investicijska vrednost financiranja z leasingom nepremičnin v 
vašem podjetju? 
___________________________________________________________________________ 

 
3.11. Kakšen pribitek ste sklenili v leasing pogodbi (možnih je več odgovorov, v kolikor ste 
že večkrat financirali z leasingom nepremičnin)? 
(Navedite% pribitka nad osnovno obrestno mero!) ____________ 

 
3.12. Za kakšno obdobje ste sklenili leasing pogodbo (možnih je več odgovorov)? 

a) do 7 let 
b) nad 7 do 10 let 

c) nad 10 do 15 let 

d) nad 15 let 

 
3.13. Kakšna je bila vaša lastna udeležba (možnih je več odgovorov, v kolikor ste že večkrat 
financirali z leasingom nepremičnin)? 
(Navedite% od vrednosti nepremičnine, ki je bila financirana z leasingom!) ___________ 
 

3.14. Kako ste zadovoljni z jasnostjo in preglednostjo leasing pogodb? 
   a) zelo zadovoljni  b) zadovoljni   c) nezadovoljni 

 
3.15. Ali pri financiranju nepremičnin-e izvedete primerjalno analizo ponudb več leasing 
podjetij?  
   a) da    b) ne 

 

3.16. Navedite leasing podjetja, med katerimi izvajate primerjalno analizo ponudb? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
4. PODATKI O PODJETJU 
 

 
4.1. Naziv podjetja: _________________________________________ 

 
4.2. Sedež podjetja: _________________________________________ 

 

4.3. Leto ustanovitve podjetja: _______________ 

 
4.4. Število zaposlenih: _________ 
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4.5. Obkrožite vašo dejavnost: 
 

A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo J Finančno posredništvo

B Ribištvo in ribiške storitve K
Poslovanje z nepremičninami, najem in 
poslovne storitve

C Rudarstvo L
Dejavnost javne uprave in obrambe, 
obvezno socialno zavarovanje

D Predelovalne dejavnosti M Izobraževanje

E
Oskrba z električno energijo, plinom in 
vodo

N Zdravstvo in socialno varstvo

F Gradbeništvo O
Druge javne, skupne in osebne storitvene 
dejavnosti

G
Trgovina, popravila motornih izdelkov in 
izdelkov široke porabe

P
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim 
osebjem

H Gostinstvo Q Eksteritorialne organizacije in združenja

I Promet, skladiščenje in zveze

STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI

 
Vir: Standardna klasifikacija dejavnosti 2002, Uradni list RS, št. 2/02.  

 
4.6. Ali nameravate v letošnjem letu (2005) investirati v (dodatne) nepremičnine? 

a) da   b) ne     
 

4.7. Delovno mesto osebe, ki izpolnjuje vprašalnik: ________________________________ 

 

 
 

HVALA ZA VAŠE SODELOVANJE IN VAŠ DRAGOCENI ČAS! 
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PRILOGA 7:   RAČUNALNIŠKI IZPISI IZ SPSS-a 
 

 

Tabela 1:  Kontingenčna tabela: povezanost poznavanja osnovnih značilnosti leasinga 
nepremičnin s poznavanjem najpomembnejših razlik med leasingom 
nepremičnin in bančnim kreditom pri podjetjih respondentih 

 
Ali poznate značilnosti leasinga nepremičnin (pravno in ekonomsko lastništvo pri leasingu, računovodski in davčni vidik 

leasinga)? * Ali poznate najpomembnejše razlike med leasingom nepremičnin in bančnim kreditom? Crosstabulation 

 

da delno Total
Count 55 3 58

% within Ali poznate osnovne 
značilnosti leasinga 
nepremičnin (pravno in 
ekonomsko lastništvo pri 
leasingu, računovodski in 
davčni vidik leasinga)?

94,8% 5,2% 100,0%

% within Ali poznate 
najpomembnejše razlike med 
leasingom nepremičnin in 
bančnim kreditom?

76,4% 20,0% 66,7%

delno Count 17 12 29
% within Ali poznate osnovne 
značilnosti leasinga 
nepremičnin (pravno in 
ekonomsko lastništvo pri 
leasingu, računovodski in 
davčni vidik leasinga)?

58,6% 41,4% 100,0%

% within Ali poznate 
najpomembnejše razlike med 
leasingom nepremičnin in 
bančnim kreditom?

23,6% 80,0% 33,3%

Total Count 72 15 87
% within Ali poznate osnovne 
značilnosti leasinga 
nepremičnin (pravno in 
ekonomsko lastništvo pri 
leasingu, računovodski in 
davčni vidik leasinga)?

82,8% 17,2% 100,0%

% within Ali poznate 
najpomembnejše razlike med 
leasingom nepremičnin in 
bančnim kreditom?

100,0% 100,0% 100,0%

Ali poznate 
najpomembnejše razlike 

med leasingom 
nepremičnin in bančnim 

kreditom?

daAli poznate osnovne značilnosti 
leasinga nepremičnin (pravno in 
ekonomsko lastništvo pri 
leasingu, računovodski in davčni 
vidik leasinga)?
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Tabela 2:  Statistika X2 : povezanost poznavanja osnovnih značilnosti leasinga s 
poznavanjem najpomembnejših razlik med leasingom nepremičnin in bančnim 
kreditom pri podjetjih respondentih 

 
 Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 17,763(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 15,316 1 ,000     

Likelihood Ratio 17,037 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,558 1 ,000     

N of Valid Cases 87         

a Computed only for a 2x2 table 
b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,00. 
 

 
Tabela 3:  Kontingenčni koeficient: povezanost poznavanja osnovnih značilnosti 

leasinga s poznavanjem najpomembnejših razlik med leasingom nepremičnin 
in bančnim kreditom pri podjetjih respondentih 

 
               Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,412 ,000 

N of Valid Cases 87   

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Tabela 4:  Kontingenčna tabela: povezanost poznavanja najpomembnejših razlik med 
leasingom nepremičnin in bančnim kreditom z mnenjem o konkurenčnosti 
leasinga nepremičnin v primerjavi z bančnim kreditom pri podjetjih 
respondentih 

 
Ali poznate najpomembnejše razlike med leasingom nepremičnin in bančnim kreditom? * Ali menite, da je leasing 

nepremičnin konkurenčen bančnemu kreditu? Crosstabulation 

 
 

Tabela 5:  Statistika X2: povezanost poznavanja najpomembnejših razlik med leasingom 
nepremičnin in bančnim kreditom z mnenjem o konkurenčnosti leasinga 
nepremičnin v primerjavi z bančnim kreditom pri podjetjih respondentih 

 
 Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,312(a) 2 ,070 

Likelihood Ratio 4,649 2 ,098 
Linear-by-Linear Association 4,459 1 ,035 

N of Valid Cases 87     

a 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,24. 
 
 

da delno ne Total
Count 34 30 8 72

% within Ali poznate 
najpomembnejše razlike med 
leasingom nepremičnin in 
bančnim kreditom?

47,2% 41,7% 11,1% 100,0%

% within Ali menite, da je 
leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu 
kreditu?

89,5% 83,3% 61,5% 82,8%

delno Count 4 6 5 15
% within Ali poznate 
najpomembnejše razlike med 
leasingom nepremičnin in 
bančnim kreditom?

26,7% 40,0% 33,3% 100,0%

% within Ali menite, da je 
leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu 
kreditu?

10,5% 16,7% 38,5% 17,2%

Total Count 38 36 13 87
% within Ali poznate 
najpomembnejše razlike med 
leasingom nepremičnin in 
bančnim kreditom?

43,7% 41,4% 14,9% 100,0%

% within Ali menite, da je 
leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu 
kreditu?

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ali menite, da je leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu kreditu?

Ali poznate najpomembnejše 
razlike med leasingom 
nepremičnin in bančnim 
kreditom?

da
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Tabela 6:  Kontingenčni koeficient: povezanost poznavanja najpomembnejših razlik 
med leasingom nepremičnin in bančnim kreditom z mnenjem o 
konkurenčnosti leasinga nepremičnin v primerjavi z bančnim kreditom pri 
podjetjih respondentih 

 
                   Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,240 ,070 

N of Valid Cases 87   

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

 
Tabela 7:   Kontingenčna tabela: povezanost mnenja o konkurenčnosti leasinga 

nepremičnin v primerjavi z bančnim kreditom z oceno o rasti leasinga 
nepremičnin pri podjetjih respondentih 

 
Ali menite, da je leasing nepremičnin konkurenčen bančnemu kreditu? * Ocenjujete, da se povpraševanje po leasingu 

nepremičnin v Sloveniji: zmanjšuje, ostaja na isti ravni ali povečuje? Crosstabulation 

zmanjšuje ostaja na isti 
ravni

povečuje Total

Count 1 9 28 38
% within Ali menite, da je 
leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu 
kreditu?

2,6% 23,7% 73,7% 100,0%

% within Ocenjujete, da se 
povpraševanje po leasingu 
nepremičnin v Sloveniji:

50,0% 33,3% 48,3% 43,7%

delno Count 1 10 25 36
% within Ali menite, da je 
leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu 
kreditu?

2,8% 27,8% 69,4% 100,0%

% within Ocenjujete, da se 
povpraševanje po leasingu 
nepremičnin v Sloveniji:

50,0% 37,0% 43,1% 41,4%

ne Count 0 8 5 13
% within Ali menite, da je 
leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu 
kreditu?

0,0% 61,5% 38,5% 100,0%

% within Ocenjujete, da se 
povpraševanje po leasingu 
nepremičnin v Sloveniji:

0,0% 29,6% 8,6% 14,9%

Total Count 2 27 58 87
% within Ali menite, da je 
leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu 
kreditu?

2,3% 31,0% 66,7% 100,0%

% within Ocenjujete, da se 
povpraševanje po leasingu 
nepremičnin v Sloveniji:

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ocenjujete, da se povpraševanje po 
leasingu nepremičnin v Sloveniji:

Ali menite, da je leasing 
nepremičnin konkurenčen 
bančnemu kreditu?

da
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Tabela 8:  Statistika X2: povezanost mnenja o konkurenčnosti leasinga nepremičnin v 
primerjavi z bančnim kreditom z oceno o rasti leasinga nepremičnin pri 
podjetjih respondentih 

 
 Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,909(a) 4 ,141 

Likelihood Ratio 6,665 4 ,155 
Linear-by-Linear Association 2,860 1 ,091 

N of Valid Cases 87     

a 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 
 

 
Tabela 9:   Kontingenčni koeficient: povezanost mnenja o konkurenčnosti leasinga 

nepremičnin v primerjavi z bančnim kreditom z oceno o rasti leasinga 
nepremičnin pri podjetjih respondentih 

 
 Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,271 ,141 

N of Valid Cases 87   

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

 
Tabela 10:  Opisne statistike zadovoljstva podjetij respondentov s ponudbo leasinga 

nepremičnin  
 
                    Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Finančni leasing 

(V16a) 
3,02 87 1,239 ,133 

  Operativni 
leasing (V16b) 

2,94 87 1,214 ,130 
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Tabela 11:  Primerjava povprečij odvisnih vzorcev zadovoljstva s ponudbo leasinga 
nepremičnin pri podjetjih respondentih (n=87) 
 

                                                                 Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval of 

the Difference       

        Lower Upper       
Pair 1 Finančni 

leasing 
(V16a) – 
Operativni 
leasing 
(V16b) 

,080 ,511 ,055 -,028 ,189 1,469 86 ,145 

 
 
Tabela 12:  Opisne statistike zadovoljstva s ponudbo leasinga nepremičnin pri podjetjih 

respondentih (n=19) 
 
 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Finančni leasing 
(V16a) 

19 1 5 3,58 ,961 

Operativni leasing 

(V16b) 
19 1 4 3,26 ,872 

Valid N (listwise) 19         

 

 

Tabela 13:  Primerjava povprečij odvisnih vzorcev zadovoljstva s ponudbo leasinga 
nepremičnin pri podjetjih respondentih (n=19) 

 
                                                                                  Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval 

of the Difference       

        Lower Upper       

Finančni leasing 

(V16a) – 
Operativni leasing 

(V16b) 

,316 ,671 ,154 -,008 ,639 2,051 18 ,055 
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Tabela 14:   Neparametrični Wilcoxonov test: zadovoljstvo s ponudbo leasinga 
nepremičnin pri podjetjih respondentih (n=19) 

 
          Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
   a. V16b < V16a 
   b. V16b > V16a 
   c. V16b = V16a 
 

 

Tabela 15:  Neparametrični Wilcoxonov test: zadovoljstvo s ponudbo leasinga 
nepremičnin pri podjetjih respondentih (n=19) 

 
               Test Statistics(b) 

 V16b - V16a 
Z -1,897(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,058 

a Based on positive ranks. 
b Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

N Mean Rank Sum of Ranks

V16b (Operativni leasing) – 
V16a (Finančni leasing)

Negative Ranks 6a 4,08 24,50

Positive Ranks 1b 3,50 3,50

Ties 12c

Total 19
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Tabela 16:  Korelacijska matrika povezanosti posameznih oblik tržnega komuniciranja glede na njihovo pomembnost za pridobitev 
informacij o leasingu nepremičnin pri podjetjih respondentih 

Correlations

1 ,043 -,016 ,197 ,198 -,010 -,054 ,097 -,021 -,111 -,121 ,090 -,071 -,185

. ,715 ,889 ,088 ,086 ,931 ,645 ,403 ,857 ,342 ,299 ,437 ,543 ,109

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

,043 1 ,577** ,582** ,468** ,372** ,210 ,469** ,031 ,375** ,187 ,259* ,284* ,061

,715 . ,000 ,000 ,000 ,001 ,068 ,000 ,787 ,001 ,106 ,024 ,013 ,602

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

-,016 ,577** 1 ,159 ,503** ,250* ,253* ,523** -,126 ,384** ,315** ,239* ,279* ,140

,889 ,000 . ,170 ,000 ,029 ,028 ,000 ,278 ,001 ,006 ,037 ,015 ,228

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

,197 ,582** ,159 1 ,359** ,475** ,166 ,357** ,348** ,306** ,128 ,313** ,321** ,075

,088 ,000 ,170 . ,001 ,000 ,152 ,002 ,002 ,007 ,269 ,006 ,005 ,519

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

,198 ,468** ,503** ,359** 1 ,227* ,391** ,440** -,057 ,301** ,374** ,443** ,306** ,083

,086 ,000 ,000 ,001 . ,048 ,000 ,000 ,624 ,008 ,001 ,000 ,007 ,475

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

-,010 ,372** ,250* ,475** ,227* 1 ,253* ,176 ,317** ,402** ,399** ,409** ,468** ,145

,931 ,001 ,029 ,000 ,048 . ,027 ,128 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,210

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

-,054 ,210 ,253* ,166 ,391** ,253* 1 ,244* ,160 ,332** ,329** ,223 ,272* ,140

,645 ,068 ,028 ,152 ,000 ,027 . ,034 ,167 ,003 ,004 ,052 ,018 ,228

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

,097 ,469** ,523** ,357** ,440** ,176 ,244* 1 ,220 ,393** ,368** ,184 ,207 ,165

,403 ,000 ,000 ,002 ,000 ,128 ,034 . ,056 ,000 ,001 ,112 ,073 ,155

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

-,021 ,031 -,126 ,348** -,057 ,317** ,160 ,220 1 ,223 ,269* ,187 ,310** ,168

,857 ,787 ,278 ,002 ,624 ,005 ,167 ,056 . ,053 ,019 ,107 ,006 ,146

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

-,111 ,375** ,384** ,306** ,301** ,402** ,332** ,393** ,223 1 ,476** ,518** ,446** ,228*

,342 ,001 ,001 ,007 ,008 ,000 ,003 ,000 ,053 . ,000 ,000 ,000 ,047

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

-,121 ,187 ,315** ,128 ,374** ,399** ,329** ,368** ,269* ,476** 1 ,474** ,462** ,170

,299 ,106 ,006 ,269 ,001 ,000 ,004 ,001 ,019 ,000 . ,000 ,000 ,141

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

,090 ,259* ,239* ,313** ,443** ,409** ,223 ,184 ,187 ,518** ,474** 1 ,366** ,208

,437 ,024 ,037 ,006 ,000 ,000 ,052 ,112 ,107 ,000 ,000 . ,001 ,071

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

-,071 ,284* ,279* ,321** ,306** ,468** ,272* ,207 ,310** ,446** ,462** ,366** 1 ,305**

,543 ,013 ,015 ,005 ,007 ,000 ,018 ,073 ,006 ,000 ,000 ,001 . ,007

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

-,185 ,061 ,140 ,075 ,083 ,145 ,140 ,165 ,168 ,228* ,170 ,208 ,305** 1

,109 ,602 ,228 ,519 ,475 ,210 ,228 ,155 ,146 ,047 ,141 ,071 ,007 .

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

internet

tiskani mediji (èasopis,
strokovne revije)

radio, TV

predstavitvena gradiva
(prospekti, katalogi)

jumbo plakati,
gradbišène zavese, table,
transparenti itd.

direktna pošta

telefonsko trženje

sejmi

osebna predstavitev

promocijski dogodki

sponzoriranje

sporoèila za javnost

interna glasila

prijatelji in znanci

internet

tiskani mediji
(èasopis,
strokovne

revije) radio, TV

predstavitvena
gradiva

(prospekti,
katalogi)

jumbo plakati,
gradbišène

zavese, table,
transparenti itd. direktna pošta

telefonsko
trženje sejmi

osebna
predstavitev

promocijski
dogodki sponzoriranje

sporoèila
za javnost interna glasila

prijatelji in
znanci

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Tabela 17:  Opisne statistike za posamezno obliko tržnega komuniciranja glede na 
njihovo pomembnost za pridobitev informacij o leasingu nepremičnin pri 
podjetjih respondentih 

 
  Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Osebna predstavitev 76 1 5 3,80 1,143 

Predstavitvena gradiva 
(prospekti, katalogi) 76 1 5 3,54 1,076 

Tiskani mediji (časopis, 
strokovne revije) 

76 1 5 3,51 1,000 

Internet 76 1 5 3,49 ,945 

Prijatelji in znanci 76 1 5 3,21 1,050 

Direktna pošta 76 1 5 3,13 1,215 

Promocijski dogodki 76 1 4 2,93 ,838 

Sejmi 76 1 5 2,88 1,070 

Radio, TV 76 1 5 2,76 1,069 

Sporočila za javnost 76 1 5 2,70 ,966 

Sponzoriranje 76 1 5 2,67 ,915 

Jumbo plakati, 
gradbiščne zavese, table, 
transparenti itd. 

76 1 5 2,42 ,956 

Interna glasila 76 1 5 2,37 ,921 

Telefonsko trženje 76 1 5 2,18 1,003 

Valid N (listwise) 76         

 
Tabela 18:  Komunalitete: posamezna oblika tržnega komuniciranja glede na njihovo 

pomembnost za pridobitev informacij o leasingu nepremičnin pri podjetjih 
respondentih 

 
    Communalities 

 Initial Extraction 

Internet 1,000 ,537 

Tiskani mediji (časopis, strokovne 

revije) 
1,000 ,654 

Radio, TV 1,000 ,755 

Predstavitvena gradiva (prospekti, 
katalogi) 1,000 ,762 

Jumbo plakati, gradbiščne zavese, 
table, transparenti itd. 1,000 ,617 

Direktna pošta 1,000 ,561 

Sejmi 1,000 ,498 

Osebna predstavitev 1,000 ,643 

Promocijski dogodki 1,000 ,596 

Sponzoriranje 1,000 ,638 

Sporočila za javnost 1,000 ,454 

Interna glasila 1,000 ,542 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabela 19:  Delež pojasnjene variance posameznih oblik tržnega komuniciranja glede na 
njihovo pomembnost za pridobitev informacij o leasingu nepremičnin pri 
podjetjih respondentih 

 
                                                                                  Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total 

% of 
Variance 

Cumulative
% Total % of Variance Cumulative% Total 

% of 
Variance 

Cumulative
% 

1 4,363 36,354 36,354 4,363 36,354 36,354 3,027 25,222 25,222 

2 1,598 13,321 49,675 1,598 13,321 49,675 2,857 23,807 49,029 

3 1,295 10,793 60,468 1,295 10,793 60,468 1,373 11,439 60,468 

4 1,006 8,383 68,851             

5 ,863 7,194 76,045             

6 ,631 5,259 81,304             

7 ,540 4,504 85,808             

8 ,513 4,279 90,087             

9 ,379 3,155 93,242             

10 ,321 2,673 95,915             

11 ,279 2,327 98,241             

12 ,211 1,759 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Tabela 20:  Struktura komponent z metodo rotacije: posamezna oblika tržnega 
komuniciranja glede na njihovo pomembnost za pridobitev informacij o 
leasingu nepremičnin pri podjetjih respondentih 

  
                                  Rotated Component Matrix(a) 

 Component 

  Osebni kontakt Klasični medij 

Lastno iskanje 
kontakta 

Internet     ,706 

Tiskani mediji (časopis, 
strokovne revije)   ,707  

Radio, TV   ,855   

Predstavitvena gradiva 

(prospekti, katalogi) 
   ,677 

Jumbo plakati, 

gradbiščne zavese, table, 
transparenti itd. 

  ,748   

Direktna pošta ,709     

Sejmi   ,647   

Osebna predstavitev ,697    

Promocijski dogodki ,623    

Sponzoriranje ,643   

Sporočila za javnost ,591    

Interna glasila ,699     

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a Rotation converged in 3 iterations. 
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Tabela 21:  Opisne statistike sestavljene spremenljivke osebni stik pri podjetjih 
respondentih 

 

                                                        Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Osebna predstavitev 76 1 5 3,80 1,143 

Direktna pošta 76 1 5 3,13 1,215 

Promocijski dogodki 76 1 4 2,93 ,838 

Sporočila za javnost 76 1 5 2,70 ,966 

Sponzoriranje 76 1 5 2,67 ,915 

Interna glasila 76 1 5 2,37 ,921 

Valid N (listwise) 76         

 

 

Tabela 22:  Primerjava povprečij odvisnih vzorcev spremenljivke direktna pošta in 
spremenljivke osebna predstavitev pri podjetjih respondentih 

 
                                                                          Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval 

of the Difference       

        Lower Upper       

Pair 
1 

Direktna 
pošta - 

Osebna 
predstavitev 

-,671 1,380 ,158 -,986 -,356 -4,240 75 ,000 

 

 

Tabela 23:  Opisne statistike sestavljene spremenljivke klasični mediji pri podjetjih 
respondentih 

 
 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tiskani mediji (časopis, 
strokovne revije) 

76 1 5 3,51 1,000 

Sejmi 76 1 5 2,88 1,070 

Radio, TV 76 1 5 2,76 1,069 

Valid N (listwise) 76         
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Tabela 24:  Primerjava povprečij odvisnih vzorcev spremenljivke tiskani mediji (časopis, 

strokovne revije) in spremenljivke sejmi pri podjetjih respondentih 

 
                                                                        Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference       

        Lower Upper       

Pair 1 Tiskani mediji 
(časopis, 
strokovne revije) 

- Sejmi 

,632 1,069 ,123 ,387 ,876 5,151 75 ,000 

 

 

Tabela 25:  Opisne statistike sestavljene spremenljivke kupčevo iskanje stika pri podjetjih 
respondentih 

 
 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Predstavitvena gradiva 
(prospekti, katalogi) 

76 1 5 3,54 1,076 

Internet 76 1 5 3,49 ,945 

Valid N (listwise) 76         

 

 

Tabela 26:  Primerjava povprečij odvisnih vzorcev spremenljivke internet in 
spremenljivke predstavitvena gradiva (prospekti, katalogi) pri podjetjih 
respondentih 

 

                                                                      Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference       

        Lower Upper       

Pair 
1 

Internet - 
Predstavitvena 

gradiva (prospekti, 
katalogi) 

-,053 1,285 ,147 -,346 ,241 -,357 75 ,722 
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Tabela 27:  Kontingenčna tabela: povezanost mnenja podjetij respondentov o 
konkurenčnosti leasinga nepremičnin v primerjavi z bančnim kreditom s 
pripravljenostjo financiranja z leasingom nepremičnin 

 
Ali menite, da je leasing nepremičnin konkurenčen bančnemu kreditu? * Ali bi bili pripravljeni financirati z leasingom 

nepremičnin? Crosstabulation 

 
 

Tabela 28:   Statistika X2: povezanost mnenja podjetij respondentov o konkurenčnosti 
leasinga nepremičnin v primerjavi z bančnim kreditom s pripravljenostjo 
financiranja z leasingom nepremičnin  

 
                         Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,102(a) 2 ,004 

Likelihood Ratio 11,356 2 ,003 
Linear-by-Linear Association 6,571 1 ,010 

N of Valid Cases 87     

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,98. 

da ne Total

Count 25 13 38
% within Ali menite, da je 
leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu 
kreditu?

65,8% 34,2% 100,0%

% within Ali bi bili 
pripravljeni financirati z 
leasingom nepremičnin?

62,5% 27,7% 43,7%

delno Count 10 26 36
% within Ali menite, da je 
leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu 
kreditu?

27,8% 72,2% 100,0%

% within Ali bi bili 
pripravljeni financirati z 
leasingom nepremičnin?

25,0% 55,3% 41,4%

ne Count 5 8 13
% within Ali menite, da je 
leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu 
kreditu?

38,5% 61,5% 100,0%

% within Ali bi bili 
pripravljeni financirati z 
leasingom nepremičnin?

12,5% 17,0% 14,9%

Total Count 40 47 87
% within Ali menite, da je 
leasing nepremičnin 
konkurenčen bančnemu 
kreditu?

46,0% 54,0% 100,0%

% within Ali bi bili 
pripravljeni financirati z 
leasingom nepremičnin?

100,0% 100,0% 100,0%

Ali bi bili pripravljeni 
financirati z leasingom 

nepremičnin?

Ali menite, da je leasing 
nepremičnin konkurenčen 
bančnemu kreditu?

da
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Tabela 29:  Kontingenčni koeficient: povezanost mnenja podjetij respondentov o 
konkurenčnosti leasinga nepremičnin v primerjavi z bančnim kreditom s 
pripravljenostjo financiranja z leasingom nepremičnin 

 
 Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,336 ,004 

N of Valid Cases 87   

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 

Tabela 30:  Opisne analize za leasing podjetja, ki ponujajo leasing nepremičnin po 
prepoznavnosti 

 
 Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Hypo Leasing d.o.o. 64 1 5 4,27 ,947 

LB-Leasing d.o.o. 64 1 5 3,67 1,369 

SKB Leasing d.o.o. 64 1 5 3,50 1,234 

Raiffeisen leasing d.o.o. 64 1 5 2,94 1,332 

Probanka Leasing d.o.o. 64 1 5 2,48 1,168 

Immorent Ljubljana d.o.o. 64 1 5 2,25 1,512 

KBM-Leasing d.o.o. 64 1 5 2,14 1,258 

Krekova 64 1 4 1,89 1,025 

VBS Leasing d.o.o. 64 1 5 1,77 1,165 

Kovintrade 64 1 5 1,67 1,128 

BKS- leasing d.o.o. 64 1 5 1,55 ,958 

Eurofin 64 1 5 1,52 1,023 

Interra Leasing 64 1 5 1,45 ,958 

Gorica Leasing d.o.o. 64 1 4 1,45 ,890 

TA-BU Leasing 64 1 4 1,28 ,723 

Valid N (listwise) 64         
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Slika 1:  Dendrogram* po Wardovi metodi na podlagi odgovorov podjetij 
respondentov 

 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R  A N A L Y S I S * * * * * * 

 

  
Opomba: *Dendrogram prikazuje drevesni diagram, ki se uporablja za prikaz razporeditve skupin, ki jo sestavljajo 

sorodne spremenjivke. 

 

 

Tabela 31:  Opisne statistike zadovoljstva podjetij respondentov s svetovanjem leasing 
podjetij glede vrst informacij 

 
                               Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Osnovne informacije o 
leasingu nepremičnin 64 0 5 2,94 1,745 

Finančne informacije 64 0 5 2,87    1,599 

Računovodske 
informacije 

64 0 5 2,53 1,553 

Podjetniške informacije 64 0 5 2,50 1,491 

Informacije na 
nepremičninskem trgu 64 0 5 2,45 1,563 

Valid N (listwise) 64         
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Tabela 32:  Primerjava povprečij odvisnih vzorcev spremenljivke osnovne informacije o 

leasingu nepremičnin in spremenljivke finančne informacije pri podjetjih 
respondentih 

 
                                                                                      Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval of 

the Difference       

        Lower Upper       
Pair 1 Osnovne informacije o 

leasingu nepremičnin - 
Finančne informacije 

,063 ,889 ,111 -,159 ,284 ,563 63 ,576 

 

 
Tabela 33:  Primerjava povprečij odvisnih vzorcev spremenljivke finančne informacije o 

leasingu nepremičnin in spremenljivke računovodske informacije pri podjetjih 
respondentih 

 
                                                                                      Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval of 

the Difference       

        Lower Upper       
Pair 1 Finančne informacije 

- Računovodske 
informacije 

,344 ,895 ,112 ,120 ,567 3,073 63 ,003 
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Tabela 34:  Opisne statistike za pomembnost dejavnikov, ki so bili odločilni pri izbiri 
leasinga nepremičnin za podjetja respondente 

 
 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Likvidnost 19 1 5 4,47 ,905 

Fleksibilnost pri financiranju 19 1 5 3,79 1,182 

Možnost nakupa 

nepremičnine po poteku 
leasing pogodbe 

19 1 5 3,68 1,701 

Davčno priznani stroški 
(odbitna postavka in s tem 
davčni prihranek) 

19 1 5 3,26 1,727 

Upravičenost do investicijske 
olajšave 19 1 5 3,26 1,522 

Pribitek na obrestno mero 19 1 5 3,21 1,548 

Stroški odobritve 19 1 5 3,16 1,463 

Dolžina postopka odobritve 
leasinga 

19 1 5 3,11 1,329 

Ročnost 19 1 5 3,11 1,524 

Stroškovna prednost 19 1 5 3,05 1,268 

Pogodba o leasingu in 

kupoprodajna pogodba 
19 1 5 2,95 1,311 

Prenos pravnega in 

zemljiškoknjižnega lastništva 
na dajalca leasinga 

19 1 5 2,95 1,580 

Manjša potreba po dodatnih 
zavarovanjih 19 1 5 2,79 1,653 

Osebni odnos 19 1 4 2,74 1,240 

Omejitev tveganja (pri 

operativnem leasingu) 
19 1 5 2,68 1,455 

Izvenbilančno financiranje 

(pri operativnem leasingu) 
19 1 5 2,47 1,577 

Dodatne storitve leasing 

podjetja kot npr. gradnja 
nepremičnine na ključ 

19 1 5 2,16 1,463 

Valid N (listwise) 19         
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Tabela 35:  Komunalitete za pomembnost dejavnikov, ki so bili odločilni pri izbiri 
leasinga nepremičnin za podjetja respondente  

 
             Communalities 

 Initial Extraction 

Likvidnost 1,000 ,957 

Osebni odnos 1,000 ,923 

Fleksibilnost pri financiranju 1,000 ,847 

Stroškovna prednost 1,000 ,802 

Dodatne storitve leasing podjetja kot 
npr. gradnja nepremiènine na kljuè 1,000 ,851 

Manjša potreba po dodatnih 
zavarovanjih 

1,000 ,904 

Ročnost 1,000 ,880 

Stroški odobritve 1,000 ,937 

Pribitek na obrestno mero 1,000 ,954 

Prenos pravnega in zemljiškoknjižnega 

lastništva na dajalca leasinga 1,000 ,782 

Dolžina postopka odobritve leasinga 1,000 ,792 

Pogodba o leasingu in kupoprodajna 
pogodba 

1,000 ,894 

Možnost nakupa nepremiènine po 
poteku leasing pogodbe 

1,000 ,930 

Upravičenost do investicijske olajšave 1,000 ,933 

Izvenbilančno financiranje (pri 

operativnem leasingu) 
1,000 ,923 

Omejitev tveganja (pri operativnem 
leasingu) 

1,000 ,845 

Davčno priznani stroški (odbitna 

postavka in s tem davèni prihranek) 1,000 ,776 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabela 36:  Delež pojasnjene variance pomembnosti dejavnikov, ki so bili odločilni pri 
izbiri leasinga nepremičnin za podjetja respondente 

 
                                                                            Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total 

% of 
Variance Cumulative% Total 

% of 
Variance Cumulative% Total 

% of 
Variance Cumulative% 

1 9,521 56,003 56,003 9,521 56,003 56,003 4,464 26,257 26,257 

2 1,756 10,330 66,334 1,756 10,330 66,334 3,284 19,320 45,577 

3 1,529 8,995 75,329 1,529 8,995 75,329 3,027 17,805 63,382 

4 1,258 7,398 82,727 1,258 7,398 82,727 2,907 17,103 80,485 

5 ,867 5,102 87,828 ,867 5,102 87,828 1,248 7,343 87,828 

6 ,496 2,918 90,746             

7 ,439 2,584 93,330             

8 ,332 1,955 95,285             

9 ,228 1,341 96,626             

10 ,183 1,075 97,701             

11 ,158 ,930 98,631             

12 ,101 ,592 99,223             

13 ,073 ,431 99,654             

14 ,028 ,163 99,817             

15 ,017 ,098 99,915             

16 ,014 ,085 100,000             

17 ,000 ,000 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tabela 37:  Struktura komponent z metodo rotacije: pomembnost dejavnikov, ki so bili 
odločilni pri izbiri leasinga nepremičnin za podjetja respondente 

 
     Rotated Component Matrix(a) 

 Component 

  

Ugodnosti za 
jemalca leasinga 

Formalni 
dejavnik 

Finančni 
dejavnik 

Fleksibilnost 
 

Likvidnost 

Likvidnost         ,977 

Osebni odnos       ,903   

Fleksibilnost pri financiranju       ,783   

Stroškovna prednost       ,806   

Dodatne storitve leasing 
podjetja kot npr. gradnja 

nepremičnine na ključ 
,683     ,556   

Manjša potreba po dodatnih 
zavarovanjih ,775         

Ročnost ,542   ,733     

Stroški odobritve     ,845     

Pribitek na obrestno mero     ,778     

Prenos pravnega in 

zemljiškoknjižnega lastništva 
na dajalca leasinga 

,508 ,524 ,475     

Dolžina postopka odobritve 

leasinga 
,617 ,401 ,441     

Pogodba o leasingu in 

kupoprodajna pogodba 
  ,762 ,417     

Možnost nakupa 

nepremičnine po poteku 
leasing pogodbe 

  ,842       

Upravičenost do investicijske 
olajšave   ,878       

Izvenbilančno financiranje 
(pri operativnem leasingu) 

,908         

Omejitev tveganja (pri 
operativnem leasingu) ,790         

Davčno priznani stroški 
(odbitna postavka in s tem 

davčni prihranek) 
,731         

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a Rotation converged in 7 iterations. 
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Tabela 38:  Opisne analize sestavljenih spremenljivk za pomembnost dejavnikov, ki so 
bili odločilni pri izbiri leasinga nepremičnin za podjetja respondente 

 
 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Likvidnost 19 2,00 5,00 4,4737 ,90483 

Formalni dejavnik 19 1,75 4,75 3,5882 ,86124 

Finančni dejavnik 19 2,00 5,00 3,5294 ,91332 

Fleksibilnost 19 2,00 4,67 3,3704 ,80755 

Ugodnosti za jemalca 
leasinga 

19 1,33 4,67 3,0686 ,98612 

Valid N (listwise) 19         

 

 


