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UVOD 

Nepremičnine se zelo zanimiva in kompleksna dobrina, odzivajo se na tržne sile, vendar 

imajo posebne značilnosti, zaradi katerih so precej razlikujejo od trgov ostalih storitev in 

dobrin, ter so zato edinstvena vrsta dobrine. Najpomembnejše značilnosti nepremičnin so 

predvsem trajnost, nepremičnost, izrazita heterogenost ter obsežna vključenost države v 

stanovanjske trge. Zaradi vseh naštetih lastnosti je nepremičnine težko zajeti s poznanimi 

modeli stanovanjskega trga, poleg tega ima stanovanjski trg pomembno vlogo v 

gospodarstvu. Nakup nepremičnine je praviloma največja posamična potrošniška 

transakcija, ki jo velika večina ljudi izvede in hkrati največji delež premoženja za večino 

gospodinjstev (Leung, 2004). Trg stanovanj v neoklasičnem pomenu ni en sam trg 

nepremičnin, temveč je vrsta prekrivajočih se podtrgov, ki se razlikujejo glede na lokacijo, 

vrsto stanovanjskih nepremičnin, namen nakupa nepremičnine, starost, kakovost in oblike 

financiranja. Na nacionalni ravni, je primarna delitev stanovanjskih nepremičnin na lastniške 

nepremičnine in nastanitvijo v najemu, na eno-družinske in več-družinske, ter glede na 

dejavnosti; povezane z obstoječimi stanovanji, kot so obnove stanovanj in izdatke za 

novogradnjo stanovanj. 

Zaradi dolge amortizacijske dobe nepremičnin je nova ponudba na trgu v posameznem letu 

le droben delec v že obstoječem stanovanjskem obsegu, zato lahko ima že majhna 

sprememba v povpraševanju zelo velik vpliv na spremembo cen. Povečevanje ponudbe na 

nepremičninskem trgu temelji na ekonomskih pričakovanjih in zaradi zamudnosti gradnje 

novih stanovanj se ponudba in povpraševanje prilagajata le na dolgi rok. Bistvena lastnost 

nepremičnin je tudi njihova izrazita heterogenost, katera je podrobneje raziskana v tej nalogi. 

Posledica heterogenosti nepremičnin so tudi transakcijski stroški, tako morajo morebitni 

kupci stanovanj investirati vire v pridobivanje informacij o stanovanjih ter tržnih cenah. Kot 

del heterogenosti stanovanj lahko obravnavamo tudi njihove lokacijske značilnosti. Ob 

nakupu nepremičnine gre hkrati za vezan nakup vseh ostalih eksternih karakteristik vezanih 

na lokacijo. Tako Smith, Rosen in Fallis (1988, str. 34) uvrščajo pod lokacijo naslednje tri 

aspekte; oddaljenost od pomembnih točk, kot so mestno poslovno središče in drugi 

zaposlitveni centri, oddaljenost od točk javnega prevoza, okoliška zemljiška uporaba ter 

družbeno-socialni status soseske ter lokalna uprava, pod katero spada soseska. Pomemben 

dejavnik, ki zaznamuje nepremičnine, je tudi vpletenost države v nepremičninski trg in se 

kaže tako na državnem nivoju, kot na nivoju lokalne samouprave, preko prostorskih aktov, 

obdavčitev ter subvencij in davčnih olajšav ter drugih mehanizmov državne intervencije.  

Poleg tega so nepremičnine podvržene ekonomskim ciklom. Literatura navaja daljše cikle, 

ki jih predvsem povzročajo demografske spremembe ter krajše cikle, ki so v močni povezavi 

s klasičnimi poslovnimi cikli in trajajo nekaj let. Stanovanjska gradnja je močno pogojena s 

spremembami na kapitalskih trgih ter spremembami dohodka prebivalstva. Večji del 

literature se strinja, da so kratkoročne razlike v stanovanjski aktivnosti v povezavi z 

odvisnostjo gradnje nepremičnin od hipotekarnih kreditov. Literatura navaja kot pomembo 
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predvsem razpoložljivost sredstev za kreditiranje nepremičninskih projektov, v manjši meri 

pa je pomembna višina obrestnih mer (Smith, Rosen & Fallis, 1988). V Sloveniji je glavni 

določevalec cen nepremičnin dohodek gospodinjstev, kar pomeni, da je glavni dejavnik 

spremembe cen povpraševanje, ki je povezano s prejemki in razpoložljivim prihodkom. 

Bradeško (2003) ugotavlja, da se od dvigovanju razpoložljivega prihodka dvigujejo 

predvsem cene zazidljivih zemljišč in ne cene gradbenih storitev.  

Zaradi zgoraj navedenih razlogov je trg nepremičnin z vidika proučevanja zelo zanimiv. 

Nanj vplivajo klasične tržne sile kot sta ponudba ter povpraševanje, ima pa tudi veliko 

posebnosti, ki ga odmikajo od trga popolne konkurence. Zanimivo je tudi trenutno stanje na 

nepremičninskem trgu v državi, predvsem na največjem podtrgu v državi - Ljubljani.  

V letu 2017 se v Sloveniji nadaljuje trend rasti prometa z nepremičninami, kar potrjuje, da 

je slovenski nepremičninski trg ponovno v fazi rasti. Glavno gonilo povpraševanja po 

stanovanjskih nepremičninah so ugodne gospodarske okoliščine in predvsem ugodne 

obrestne mere. Povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah v teh okoliščinah narašča 

tako zaradi bivalnih, kakor zaradi naložbenih razlogov. Ponudba novih stanovanjskih 

nepremičnin na trgu je vse manjša, saj po krizi ni bilo nobenih večjih stanovanjskih 

projektov, zaloge stanovanj iz nasedljih gradbenih projekotv iz kriznih časov pa so praktično 

pošle. V Ljubljani je nov gradbeni cikel zagnan, z rastjo cen se začnejo dvigovati interesi 

investitorjev, tako Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS, 2017a) 

napoveduje prilagoditev tržne ponudbe stanovanjskih nepremičnin z novogradnjami najprej 

v dveh letih. 

Cene rabljenih stanovanj, ki najbolje ponazarjajo dogajanje na nepremičninskem trgu, so se 

od cenovnega dna v letu 2015 do prve polovice leta 2017 v povprečju zvišale za 10 

odstotkov, v Kopru in Ljubljani pa celo za 15 in 20 odstotkov. Poudariti je treba, da so cene 

stanovanjskih nepremičnin, kljub že dve leti trajajoči rasti še razmeroma daleč od rekordnih 

cen izpred krize, ki je nastopila v letu 2009. V prvi polovici leta 2017 so bile cene rabljenih 

stanovanj v Ljubljani v povprečju za 14 odstotkov nižje kot leta 2008, ko je bil dosežen 

cenovni vrh. GURS (2017a) napoveduje, da se bodo povpraševanje in nadaljnja rast 

stanovanjskih nepremičnin nadaljevali, dokler bodo obrestne mere nizke. Glede na 

poročanja Evropske centralne banke (v nadaljevanju ECB), kot kaže ne bo sprememb na 

odkupovanje obveznic ter medbančne obrestne mere v letu 2018, kar pomeni, da če bodo 

investitorji s cenami pretiravali, lahko pride ponovno do presežne ponudbe stanovanj, kateri 

sledi pok nepremičninskega balona in zdrs v krizo nepremičninskega trga. (ECB, 2018; 

GURS, 2017b). Zaenkrat banke ostajajo previdne pri zahtevanem zavarovanju ob odobritvi 

novih posojil za nepremičnine. Povprečna vrednost LTV (angl. Loan to value) kljub 

povečanemu optimizmu in rasti cen na nepremičninskem trgu ostaja blizu 60 odstotkov, kar 

pomeni razmeroma visoko lastno udeležbo financiranja nepremičnine iz lastnega kapitala 

(Banka Slovenije, 2018). 
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Namen magistrskega dela je določiti, kateri specifični dejavniki nepremičnin ter 

mikrolokacije vplivajo na povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah in v kakšni meri.  

Z analizo večjega števila stanovanj iz iste soseske lahko zanemarimo veliko faktorjev, ki bi 

sicer imeli sorazmerno velik vpliv na povpraševanje; faktor lokacije in vseh spremenljivk v 

povezavi z njo, časa gradnje, kvalitete gradnje ter tudi makroekonomske dejavnike in 

dejavnike časa prodaje (angl. time on market), saj so bila vsa stanovanja iz uporabljenega 

vzorca prodana v relativno kratkem času. Vzorec stanovanj, vključen v raziskavo, iz soseske 

Celovški dvori, je bil dan na trg v začetku leta 2017 in prodan v dobre pol leta. 

Cilj magistrskega dela je analizirati specifične dejavnike stanovanj in mikrolokacije ter 

določiti velikost vpliva dejavnikov na povpraševanje, raziskati medsebojno hierarhijo 

dejavnikov ter njihove medsebojne povezave. 

Raziskovalna vprašanja magistrskega dela so: 

• Kateri specifični faktorji stanovanj vplivajo na povpraševanje po stanovanjih in v 

kolikšni meri 

• Kateri faktorji mikrolokacije stanovanj vplivajo na povpraševanje in v kolikšni meri 

Magistrsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu je predstavljena večina 

dejavnikov, ki v splošnem vplivajo na povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah. 

Omenjeni so makroekonomski dejavniki ter mikroekonomski dejavniki, kateri so osrednja 

tema te naloge. Makroekonomski dejavniki so predstavljeni v splošnem, mikroekonomske 

dejavnike pa razdelimo podrobneje na mezolokacijske dejavnike, mikrolokacijske dejavnike 

ter specifične lastnosti stanovanj. Mezolokacijski dejavniki so definirani kot lokacija in 

karakteristike stanovanj, ki so močno povezane z njo. Pod to spadajo predvsem oddaljenost 

od mestnega središča, prometne povezave, javni prevoz ter starosti sosesk in kvaliteta 

gradnje vitalnih elementov nepremičnine. Mikrolokacijske karakteristike govorijo o legi 

znotraj soseske in legi znotraj več-stanovanjske stavbe, preferencah glede nadstropja ter 

orientiranosti stanovanja glede na smeri neba. Zadnji del faktorjev, ki vpliva na 

povpraševanje, so specifične lastnosti stanovanj. Predstavljeni so faktorji sobnosti in 

velikosti stanovanja v kontekstu efektivne izkoriščenosti prostora, opremljenosti ter 

prilagodljivosti tlorisa ter prisotnosti lože ali balkona oz. terase, pripadajoče shrambe in 

parkirnih mest. V prvem delu se dotaknemo še oglaševane cene, časa prodaje ter njegovega 

vpliva na prodajno ceno ter na vpliv družbeno-ekonomskih ter demografskih značilnosti na 

povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah. 

V drugem delu je predstavljeno dojemanje stanovanjskih tlorisov in dobre arhitekturne 

rešitve, kjer je govora o percepciji kupcev in njihovih preferencah glede različnih oblik 

tlorisov stanovanj. Tlorisi stanovanj so zelo efektivno komunikacijsko orodje tako med 

arhitekti, projektanti ter investitorji, kot tudi kupci in uporabniki nepremičnin. Poglavje se 

začne z razlikami v percepciji med arhitekti in ne-arhitekti, oz. med strokovnjaki 

arhitekturne/gradbene stroke ter laiki. Nato je predstavljen koncept prostorsko-družbene 
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logike (angl. Space sintax), ki je raziskovalni program, ki raziskuje odnos med človeško 

družbo in prostorom. Prostorsko družbena logika prevede tlorise stavb v abstraktni format, 

ki se osredotoča na topologijo1 prostora. 

V tretjem poglavju je predstavljen empirični del, kjer je na kratko predstavljena hedonska 

analiza v nepremičninah, ter vzorec podatkov zadnjih 227 prodanih stanovanj iz ljubljanske 

soseske Celovški dvori, ki nam jih je posredovala Družba za upravljanje terjatev bank. 

Razložena je izbrana oblika regresijske funkcije in predstavljeni so rezultati hedonske 

regresije, ki so nato interpretirani s pomočjo teoretičnih izhodišč, ki smo jih postavili v 

prvem in drugem delu naloge. V hedonski analizi smo uporabili dve neodvisni spremenljivki 

in sicer prodajno ceno stanovanja ter število oddanih ponudb za stanovanje. Poglavje 

zaključujemo s priporočili za možne izboljšave in nadaljnje empirične raziskave specifičnih 

dejavnikov stanovanj in mikrolokacije. V petem in šestem poglavju podamo sklep, literaturo 

in uporabljene vire. 

1 DEJAVNIKI VPLIVA NA POVPRAŠEVANJE PO 

STANOVANJSKIH NEPREMIČNINAH 

1.1 Makroekonomski dejavniki 

V nasprotju z drugimi kapitalskimi trgi  se cene nepremičnin ne spreminjajo takoj po objavi 

novic in na splošno imajo nizko fluktuacijo cen. Cene stanovanj na sploh gredo zelo težko 

močno navzdol, saj njihovi lastniki raje ne prodajajo v obdobju recesije, v kolikor se lahko 

temu izognejo. Tako se realne cene stanovanj povečini nižajo z inflacijo in ne z nominalnim 

zniževanjem cen, ki je značilno za druge dobrine. Med hitro gospodarsko rastjo vztrajnost 

naraščanja cen zaradi obilnih pričakovanj lahko povzroči nastajanje nepremičninskih 

balonov. Makroekonomski šoki, kot so nepričakovane spremembe v ponudbi denarja, 

industrijski proizvodnji ali spremembi obrestnih mer, vplivajo na cene stanovanj z zamikom. 

Hitrost širjenja močno vpliva na učinkovitost institucionalnih orodij, kot so razpoložljivost 

zazidljivih zemljišč, spremenjeni prostorski akti in hitrosti upravnih postopkov. Pomembno 

vlogo igrajo tudi druge spremenljivke, kot so dostopnost financiranja in transakcijski stroški. 

Na primer, če se spremembe splošnih obrestnih mer hitro prenesejo tudi v spremembe 

obrestnih mer stanovanjskih kreditov, potem povečanje denarne ponudbe vpliva na 

stanovanjske trge veliko hitreje kot v situaciji, ko je večina hipotekarnih kreditov s fiksno 

obrestno. Ponudba financiranja stanovanj s strani bank se med državami razlikuje glede na 

                                                 

1 Topološki prostor je v matematiki množica, v kateri je za vsak element definiran pojem okolice. S pomočjo okolic matematika preučuje, 

kateri elementi so blizu skupaj in kateri so oddaljeni. 
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metode vrednotenja nepremičnin. Če metoda vrednotenja močno reagira na spremembe cen 

nepremičnin in če je razmerje med vrednostjo posojila in vrednostjo nepremičnine (LTV – 

angl. Loan to value ratio) izrazito visoko, se dostopnost do financiranja močno poveča in 

obratno, padajoče cene nepremičnin, ki so praviloma posledica splošnega ekonomskega 

upada, vodijo posledično v kreditni krč. Večja ponudba kreditov povečuje pomen sprememb 

obrestnih mer, saj se vse več podjetij in gospodinjstev zanaša na dolžniško financiranje. 

Cene nepremičnin lahko kažejo tudi odziv na makroekonomske razmere. Z naraščanjem cen 

stanovanj se lastniki stanovanj počutijo premožnejše ter se zaradi tega lahko tudi bolj 

zadolžijo. Ta isti občutek tudi prispeva k večji potrošnji gospodinjstev. Obratno, padanje cen 

stanovanj povzroča negativen učinek na potrošnjo, saj zniževanje cen stanovanj vodi v 

neodplačevanje hipotekarnih posojil in posledično zmanjšuje ponudbo bančnih kreditov, 

zaradi slabih posojil. Trg hipotekarnih kreditov ima prav tako pomembno vlogo na 

makroekonomijo. Višji hipotekarni dolg pomeni višji vzvod, s katerim lahko spremembe 

obrestne mere vplivajo na porabo potrošnikov, to je še posebej izrazito v nepremičninskih 

trgih z visokim deležem lastniških stanovanj, kakršen je tudi slovenski (Adams & Fuss, 

2010). 

V splošnem lahko povpraševanje po stanovanjih ločimo na povpraševanje na nacionalni 

ravni ter povpraševanje na lokalni ravni. Na povpraševanje na širši, nacionalni ravni vplivajo 

številni dejavniki; rast števila prebivalstva, bruto družbeni proizvod, brezposelnost, rast 

mase plač ter poraba gospodinjstev za nastanitev (kolikšen del namenijo za najemnine oz. 

odplačevanje kreditov za nepremičnine). Znotraj informacij o prebivalcih so pomembne tudi 

značilnosti prebivalstva kot so starostna struktura, velikost gospodinjstev in pa tudi 

izobrazbena struktura. Na lokalni ravni pa vplivajo dejavniki kot so povprečni dohodki ter 

razpoložljivi dohodki gospodinjstev, možnosti za zaposlitev in možnosti izobraževanja, ki 

so vezani na ekonomsko rast območja ter razpoložljivost stanovanjskih nepremičnin in 

zemljišč za gradnjo, zaželenosti okolja, prometne povezave ter naravne danosti območja 

(Bruggeman & Fisher, 2005). Na kratki rok pa na povpraševanje predvsem vplivajo 

psihološki dejavniki. Optimistično vzdušje na nepremičninskem trgu, ki je vladalo v 

Sloveniji leta 2007, lahko močno poveča povpraševanje, saj vlada na trgu prepričanje, da je 

bolje kupiti stanovanje čim prej, saj se bo cena tako ali tako samo še zviševala. V povezavi 

z močno željo po lastništvu stanovanj, ki je značilna za Slovenijo, je tako cene nepremičnin 

pripeljala na rekordno raven (Pavlin, 2011).   

Svoj del povpraševanja po nepremičninah prispeva tudi nakup nepremičnine za investicijske 

namene in oddajanje le-teh v najem. Donos nepremičnine je sestavljen iz dveh delov. Iz 

najemnin, ki predstavljajo tekoči donos (dividendo) ter morebitne rasti cene nepremičnine, 

ki predstavlja kapitalski dobiček (rast glavnice). Donosnost take investicije je lahko relativno 

dobra v razmerah, ko cene na nepremičninskem trgu rastejo in se s tem ustvarja tudi 

kapitalski dobiček. Ko cene padajo ali stagnirajo, investitorju ostajajo le tekoči donosi, ki so 

dolgoročno pod 7 odstotkov vrednosti nepremičnine (Likar, 2013). Trenutna gospodarska 

klima v Sloveniji vzpodbuja povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah preko nizkih 

obrestnih mer in razpoložljivosti  hipotekarnih kreditov, povečanja zaposlenosti, rasti mase 
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plač ter znižanih cen nepremičnin iz predhodnih let. Po vrhu pa poleg nizkih obrestnih mer 

negotovost na finančnih trgih vzpodbuja nakupe stanovanjskih nepremičnin za investicijske 

namene (GURS, 2017b). 

1.2 Mikroekonomski dejavniki 

Stanovanja so zelo heterogena dobrina. Tako se lahko podobna stanovanja v resnici močno 

razlikujejo glede lokacijskih in gradbeno-tehničnih lastnosti, kar vpliva tudi na njihovo ceno 

(Rant, 2004). V splošnem bi lahko rekli, da na vpliv cen stanovanj vplivata dva tipa faktorjev 

in sicer, makroekonomski ter mikroekonomski faktorji. Makroekonomske faktorje sta 

Friškovec in Janeš (2010, str. 226-228) zapisala kot bruto družbeni proizvod, rast 

prebivalstva, brezposelnost, dohodke gospodinjstev, spremembe obrestnih mer, 

razpoložljivost kreditnih sredstev, stroške gradnje (stroški zemljišča, komunalnega 

prispevka, gradbenih del, prodaje, ipd.) ter tudi davke in razmere na področju državne 

zakonodaje ter političnih razmer. Mikroekonomski dejavniki  so osrednja tema te naloge in 

jih v magistrski nalogi opredelimo na tri dele; na mezolokacijske in mikrolokacijske 

dejavnike ter na specifične lastnosti stanovanj (Wu, Zhang & Dong, 2013; Wang & Li, 

2006): 

1. Začnemo s mezolokacijskimi dejavniki, ki jih definiramo kot lokacijo in z njo tesno 

povezanih spremenljivk. Na lokacijo stanovanja je vezana tako oddaljenost od mestnega 

središča kot tudi razpoložljivost povezav do trgovin, izobraževalnih ter zdravstvenih in 

kulturnih ustanov. Od lokacije je odvisna tudi zmožnost uporabe javnega prevoza, ki 

postaja vedno večje merilo razvitosti mest. Od lokacije znotraj mesta je precej odvisen 

tudi izbor soseske in s tem faktorjev, ki so vezani na sosesko. Ti faktorji so starost 

soseske, razpoložljivost parkirnih mest za stanovalce in pa tudi družbeno-ekonomski 

vidik soseske. V ta del spremenljivk smo uvrstili tudi kakovost stanovanj, ki je v močni 

korelaciji s starostjo stanovanj oz. soseske. Tukaj govorimo predvsem o kvaliteti gradnje 

vitalnih elementov stavbe, energetski učinkovitosti stavb, ter zasnovi stanovanj, ki 

omogoča dobro izkoriščenost prostorov. 

 

2. Po splošnih faktorjih si pogledamo vpliv dejavnikov mikrolokacije na cene stanovanjskih 

nepremičnin. Če se postavimo v vlogo kupca, ki si je izbral približno kakšno stanovanje 

si želi (ali pa lahko privošči) ter izbira med nekaj soseskami (lokacijami) v mestu, nas 

zanima, kakšne vrednosti pripisuje stanovanjem na isti mezolokaciji znotraj mesta, 

vendar na različnih mikrolokacijah znotraj soseske; legi znotraj soseske, legi znotraj 

večstanovanjske stavbe, katero nadstropje preferira, katero orientiranost neba ima 

najraje, kako pomemben mu je razgled iz stanovanja in v kolikšni meri se želi odmakniti 

od motečih faktorjev, kot je recimo hrup iz glavne ceste. 

 

3. Zadnji del faktorjev, ki jih opišemo, se nanaša na specifične lastnosti stanovanja. 

Recimo, da je ta naš hipotetični kupec izbral, katero lego si želi ter v katerem nadstropju 
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bi najraje stanoval in se sedaj odloča med specifičnimi lastnostmi stanovanj, kot so; 

sobnost, velikost stanovanja, opremljenost ter prilagodljivost stanovanja, prisotnost 

balkona ali terase in stanovanju pripadajoče shrambe. Med naštete faktorje spada tudi 

dojemanje tlorisa stanovanja, ki je podrobneje opisano v 2. poglavju in ima vpliv na 

preference kupcev. Za tako hierarhijo dejavnikov smo se odločili, saj na podoben način 

poteka izbor kupca stanovanja ter tudi zato, ker literatura pripisuje največje vrednosti 

lokaciji in z njo tesno povezanimi lastnostmi, najmanjše pa specifičnim dejavnikom 

stanovanj. 

1.2.1 Mezolokacija 

Lokacijske značilnosti stanovanj lahko obravnavamo kot del njihove heterogenosti. Ker je 

nepremičnina po definiciji vezana na lokacijo, gre ob njenem nakupu hkrati tudi za vezan 

nakup vseh eksternih karakteristik, ki izvirajo iz njenega okolja. Lokacija velja kot ena 

najpomembnejših, če ne celo najpomembnejši dejavnik stanovanja. Maclennan navaja, da 

so na lokacijo vezane štiri vrste značilnosti: (1) oddaljenost od mestnega poslovnega 

središča, javnega prevoza, izobraževalnih ustanov, nakupovalnih centrov ipd., (2) okoliška 

zemljiška uporaba in družbeno-socialni status soseske, (3) lokalna uprava, pod katero spada 

nepremičnina ter (4) ekološki dejavniki (Smith, Rosen & Fallis, 1988, str. 34-41). 

Kot temelj analitičnega ekonomskega proučevanja na področju urbane ekonomike, je bil v 

60-ih letih prejšnjega stoletja uporabljen model izbire med dostopnostjo in prostorom (angl. 

access-space trade-off model). Le ta uporablja monocentričen pristop pri določevanju 

pomembnosti lokacije stanovanjske dobrine, ki upošteva zgolj oddaljenost stanovanja od 

poslovnega središča (angl. Central Business District, v nadaljevanju CBD). Ta pristop 

predpostavlja, da je mesto krožne oblike na ravnini in da so vsi zaposleni v poslovnem 

središču, ki se nahaja na sredini mesta krožne oblike. Večja kot je oddaljenost prebivališča 

zaposlenega od njegovega delovnega mesta, ki je v centralnem poslovnem središču, večje 

stroške ima zaposleni z vsakodnevno vožnjo. Ker model predpostavlja, da ima vsaka 

stanovanjska enota enako vrednost stanovanjske dobrine, cene stanovanj upadajo z 

oddaljenostjo od centralnega poslovnega središča in obratno, stroški prevoza naraščajo 

(Kraus, 2003). Monocentričen pristop zanemarja vse ostale aktivnosti gospodinjstev ter 

centre, kjer se aktivnosti odvijajo. Jasno je, da je za gospodinjstva pomembna dostopnost 

tudi  do vseh ostalih lokacij, saj ne delajo vsi v centralnem poslovnem središču ter za 

življenje potrebujejo izpolnjevanje še veliko drugih potreb. Različna gospodinjstva imajo 

tako različne funkcije koristnosti, saj imajo različne preference glede dostopnosti do 

določenih lokacij. Tako recimo za družino, kjer starša nista zaposlena v mestnem poslovnem 

središču in kjer otroci obiskujejo lokalni vrtec ali osnovno šolo, oddaljenost od mestnega 

poslovnega središča ni bistvenega pomena pri izbiri stanovanjske nepremičnine (Rant, 

2003). 
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Lokacijo stanovanja lahko definiramo na različne načine. Ločimo lahko lokacijo v širšem, 

nacionalnem ali regijskem smislu, kot tudi lokacijo znotraj mest, kot je predpostavljeno v 

modelu izbire med dostopnostjo in prostorom. V Sloveniji so po regijah precejšnje razlike v 

cenah stanovanjskih nepremičnin. Najvišje cene na nacionalnem nivoju so na obali in v 

osrednjeslovenski regiji, kjer so bile cene za kvadratni meter stanovanja leta 2016 v 

povprečju 2.120 evrov in 2.040 evrov. Najnižje povprečne cene so v pomurskem, koroškem 

in posavskem področju, kjer so cene  pod 1.000 evri za kvadratni meter stanovanjske 

površine. Do sicer manjši razlik prihaja znotraj mest. V Ljubljani  po cenah prednjači center 

mesta, ki ima v povprečju 11 odstotkov višje cene od ljubljanskega povprečja, kljub temu, 

da so tam najstarejše stavbe. Ostali predeli Ljubljane so precej izenačeni v cenah (GURS, 

2017a). Povprečne cene stanovanj vključujejo tako prodajo novogradenj kot tudi starejših 

stanovanj, potrebnih obnove. 

Drugi pomemben dejavnik v tej kategoriji je transportna oz. prometna infrastruktura, ki ima 

velik vpliv pri povpraševanju ter vrednosti stanovanj. Veliki transportni sistemi, kot so 

avtoceste, letališča ter železnice so zgodovinsko vplivali na razvoj regij in mest oz. njihovih 

predelov (Nelson, 1982). V razvitih mestih, ki imajo dobro razvit javni prevoz, le redko kdo 

uporablja osebna prevozna sredstva. Za prebivalce je bližina postajališč javnega mestnega 

prevoza pomemben dejavnik pri nakupu stanovanja, vendar ima včasih prevelika bližina 

lahko že negativne vplive zaradi hrupa in onesnaženosti, kateri so omenjeni v nadaljevanju 

(Choy, Mak & Ho, 2007) . 

Drugi pomembni atributi sosesk poleg dostopnosti do javnega transporta so dostopnost in 

udobje nakupovanja, bližina vrtca, šole ter drugih izobraževalnih ustanov in zdravstvenih in 

kulturnih ustanov (Wang & Li, 2006). Pri izboru soseske se poleg stvarnih atributov 

nepremičnin, okoliške zemljiške rabe, pomembni tudi družbeno-ekonomski dejavniki. Tako 

se v literaturi pojavljajo kot glavni atributi prijeten izgled, občutek varnosti ter za nekatere 

ljudi  zelo pomemben tudi socialni status, ki ga ima soseska oziroma območje, na katerem 

stanujejo. Seveda je izbor soseske tudi zelo povezan z lokacijo, zato ju je težko ločiti in 

obravnavati posamezno. Izkaže se, da so glede izbora soseske bolj pomembni dejavniki 

percepcije, kot pa dejanski stvarni atributi nepremičnin (Parkes, Kearns & Atkinson, 2002; 

Permentier, Bolt & Ham, 2011). Ioannides in Zabel (2008) sta ugotovila, da gresta izbor 

soseske in tipa stanovanjske nepremični z roko v roki. To pomeni, da nekdo, ki želi živeti v 

stanovanju, ne bo iskal lokacije na podeželju in obratno, tisti, ki želi živeti v hiši z vrtom, le 

te ne bo iskal v strogem mestnem središču, kar je seveda smiselno. Avtorji so upoštevali 

veliko spremenljivk, med njimi: starost stanovalcev, prihodke, izobrazbo, etnično 

pripadnost, velikost družin, ali imajo družine otroke, ipd., ter ugotovili, da ljudje želimo 

živeti med seboj enakimi. Živeti želimo okoli ljudi, ki so enako izobraženi, zaslužijo 

približno enako, so v enakem življenjskem obdobju kot smo sami in po možnosti imajo še 

enake konjičke, kot jih imamo mi. Cohen, Kozak, Vidal, Spetic in Ide (2005) so z anketnim 

vprašalnikom na Japonskem ugotovili, da je varnost soseske veliko pomembnejša kot 

občutek prestiža, ki ga le ta daje. Nahtigal in Grum (2015) pa sta ugotovila, da je vsaj 

polovica kupcev v Sloveniji pripravljeni plačati od 2,4 do 6,8 odstotkov več za stanovanje v 
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boljši soseski, kar ni ravno veliko. Filipović (2008) je ugotavila, da v Sloveniji ni specifičnih 

elitnih lokacij v mestih, saj so soseske zaradi pretekle socialistične stanovanjske politike zelo 

pomešane v smislu socio-ekonomskih faktorjev.  

Stanovanjski fond je v Sloveniji razmeroma star, okrog 40 odstotkov večstanovanjskih stavb 

je starejših od 50 let in se približuje teoretični dobi uporabe oz. amortizacije stavbe, ki znaša 

60 let. Kvaliteta stanovanj pa je v tesni povezavi s starostjo stanovanj, zato so slovenska 

stanovanja razmeroma slaba (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012). Zato ne 

preseneča, da je starost stanovanja je eden pomembnejših dejavnikov pri njihovem 

vrednotenju (Nose, 2003; Rant, 2003; Choy, Mak & Ho, 2007). Friškovec (2009), je z 

regresijsko analizo ugotovila, da oglaševana cena stanovanja v Ljubljani upada z absolutno 

vrednostjo 722,39 evrov na leto. Podobno sta ugotovila Romih in Bojnec (2008), da vsaj 

polovica potencialnih kupcev iz njune raziskave stanovanju zmanjša vrednost za 500 evrov, 

za vsako leto starosti stanovanja. Glede na to, da objekt skozi čas izgublja vrednost zaradi 

starosti ter nastalih poškodb, je treba na objektu sproti izvajati tekoča obnovitvena in 

investicijsko vzdrževalna dela. To preprečuje, da bi se objektu zmanjšala varnost in 

uporabnost do te mere, ko bi bilo treba objekt korenito sanirati, kar predstavlja veliko večji 

strošek kot sprotno vzdrževanje (Dolinšek, 2012). Žnidar (2012) je ugotovil, da delno ali v 

celoti obnovljena stanovanja dosegajo 15 odstotkov višjo ceno od rabljenih stanovanj v 

prvotnem stanju.  

Romih in Bojnec (2008) sta ugotovila, da v splošnem ima največji vpliv na kupčeve 

preference skupina faktorjev, ki določa kakovost stavbe. Pod te dejavnike upoštevajo, 

kakšno nosilno konstrukcijo, energetsko učinkovitost in kako je vzdrževana stavba, ter tudi 

kvaliteta stavbnega pohištva ter izvedba zaključnih obrtniških del v stanovanjih. Prav tako 

upošteva tudi vpliv kvalitete skupnih prostorov kot so vhod, stopnišča, dvigala in hodniki 

(Žnidar, 2012). Pri nas so večstanovanjske stavbe tipično grajene iz armiranega betona z 

opečnimi polnili in taki objekti lahko ob relativno nizkem vzdrževanju zdržijo zelo dolgo. 

V zadnjih letih po izdaji smernice Evropske unije (v nadaljevanju EU) za znižanje porabe 

energije v stavbah je na starejših stavbah bilo izvedenih veliko energetskih sanacij, ki so 

vključevale zamenjavo oken ter obnovo fasade z dodatnim izolacijskim slojem, kar 

pozitivno vpliva na vrednost teh nepremičnin. Pšunder in Ferlan (2009), ki pišeta o 

vrednotenju nepremičnin, navajata, da vzdrževanost stanovanja in objekta spada med štiri 

najpomembnejše dejavnike, ne samo za cenilce nepremičnin, ampak tudi za uporabnike. 

Tako vrednost stanovanju zaradi vzdrževanosti pada z vrednostjo obnovitvenih del, ki bi jih 

bilo potrebno vložiti v adaptacijo nepremičnine. Najdražja vzdrževalna dela so obnova 

fasade ter strehe, zato imajo le ta tudi največji vpliv na vrednost. Zato ne preseneča, da sta 

Nahtigal in Grum (2015) ugotovila, da so atributi, povezani s kvaliteto gradnje in 

vzdrževanostjo objekta najpomembnejši, takoj za faktorji lokacije. Ob tem, da kupci najbolj 

cenijo kvalitetno gradnjo nosilnih elementov, strehe ter fasade. Verjetno, ker jim ta daje 

občutek varnosti in ker so problemi s temi elementi stavbe potencialno povezani z velikimi 

stroški obnove. 
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Posebnost garaž in parkirnih mest v stanovanjskih stavbah je, da se praviloma prodajajo v 

paketu s stanovanjem, ki mu pripadajo. Samostojen trg parkirnih mest je razvit le v Ljubljani 

in v središčih nekaterih večjih slovenskih mest, kjer je pomanjkanje zunanjih parkirnih 

površin v zasebni lasti ob starejših večstanovanjskih stavbah. Ker v teh primerih ponudba 

praviloma ne presega povpraševanja, so na teh območjih cene garaž razmeroma visoke in 

tudi nepremičninski cikli na njih bistveno ne vplivajo. Povprečna pogodbena cena parkirnih 

mest v ljubljanskih garažah (samostojne garaže in skupne garaže) v letu 2016 je znašala 

okrog 10.000 evrov na parkirno mesto (GURS, 2016). Nahtigal in Grum (2015) sta 

ugotovila, da so kupci pripravljeni plačati za dostopnost do skupnih parkirišč od 2,4 do 4,7 

odstotkov povprečne segmentne vrednosti stanovanja, največ  v segmentu elitnih stanovanj 

in manjših stanovanj do 50 kvadratnih metrov, v Ljubljani. Primerjala sta podatke raziskave, 

ki je ugotovila, da so za Ljubljanska stanovanja oglaševane cene stanovanj s pripadajočimi 

parkirnimi mesti višja za 25.517 evrov, kar je veliko več od povprečne vrednosti parkirnega 

mesta v Ljubljani, ki je leta 2013 znašal 10.804 evrov. Vsaj polovica anketirancev v njuni 

raziskavi je trdila, da ceni pripadajoče parkirno mesto ob stanovanjski nepremičnini v 

Ljubljani na 3.000 do 4.000 evrov, le kupci nadstandardnih stanovanj so jih cenili na 8.000 

evrov, kar je najbližje dejanskim tržnim vrednostim.  

1.2.2  Mikrolokacija 

Mikrolokacija predstavlja neposredno okolico stanovanja, v kateri se živi, dela, vzgaja 

otroke in preživlja prosti čas. V Sloveniji sta Nahtigal in Grum (2015) ugotovila, da je vsaj 

polovica kupcev iz raziskave pripravljena plačati za boljšo mikrolokacijo vsaj 22 odstotkov 

več segmentne vrednosti stanovanja. Tako je pri mikrolokaciji pomembna lega znotraj 

soseske, kot tudi lega v večstanovanjski stavbi. Jiang in Chen (2016), sta ugotovila, da so 

najpomembnejši faktorji stanovanja v večstanovanjski soseski v Pekingu na Kitajskem: (1) 

višina nadstropja, (2) orientacija stanovanja, (3) pozicija stavbe v soseski in (4) pozicija 

stanovanja v stavbi. Da bi podrobno ugotovili preference kupcev stanovanj so spremljali vse 

transakcije iz soseske. Nadzirala sta lego večstanovanjskih stavb znotraj soseske, katere so 

v centru soseske, katere so blizu glavne in katere blizu stranskih cest ter tudi pozicijo 

stanovanja znotraj stavbe in nadstropje v katerem se stanovanje nahaja. Znotraj istega 

nadstropja pa so ugotavljali, katero stanovanje je bližje centru stavbe, oz. katero je bližje 

robu stavbe. Ugotovila sta, da imajo kupci v Pekingu najraje stanovanja v centru soseske, ki 

so najbolj oddaljena od glavne ceste in so posledično manj izpostavljena hrupu ter da imajo 

veliko raje centralna stanovanja, ki imajo nižje stroške ogrevanja od tistih na zunanjih 

robovih stavb.  

Raziskava, izvedena v Iranu, navaja, da ima faktor velikosti večstanovanjske stavbe ter tudi 

število stanovanj v vsakem nadstropju pomemben negativen vpliv na vrednosti stanovanj 

znotraj nje (Naderi, Sharbatoghlie & Vafaeimehr, 2012, str. 30). Nahtigal in Grum (2015) 

pa sta ugotovila, da na slovenske kupce število stanovanj v stavbi praktično nima vpliva. 
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Manjši vpliv se je pokazal samo pri najbolj zahtevnih kupcih velikih stanovanj, ki si želijo 

več zasebnosti. 

Pri vplivu nadstropja stanovanja na njegovo vrednost so mnenja deljena. Raziskave v 

Sloveniji so pokazale, da so stanovanja v nižje ležečih nadstropjih na splošno bolj privlačna, 

ker so lažje dostopna. To še posebej velja, ko je govora o večstanovanjskih stavbah brez 

dvigal. Dostopnost je eden izmed ključnih dejavnikov za starejše ljudi ter za mlade družine 

z otroci. Ker je večina slovenskega stanovanjskega fonda relativno starega in prevladujejo 4 

do 5 nadstropne stavbe brez dvigala, tak rezultat ne preseneča. Tako so stanovanja v zadnjem 

nadstropju najmanj zaželena,  kupci najmanj cenijo mansardno stanovanje, saj je najmanj 

dostopno poleg tega pa še poševna streha zmanjšuje prostornino in uporabno površino 

(Romih & Bojnec, 2008; Friškovec & Janeš, 2010, str. 35). Podkletna in pritlična stanovanja 

brez atrija, so prav tako zaznavana kot manjvredna. Nahtigal in Grum (2015) sta ugotovila, 

da vsaj polovica kupcev pričakuje 6 do 9 odstotkov popusta od povprečne prodajne cene pri 

nakupu podkletnega stanovanja, najbolj zahtevni kupci celo do 20 odstotkov popusta. Pri 

mansardnih stanovanjih kupci pričakujejo od 5 do 8 odstotkov popusta vrednosti stanovanja, 

nekoliko drugače je pri pritličnih stanovanjih z atrijem, katerim le ta prinaša dodatno 

vrednost.  

Drugače pa je ugotovil Rant (2003), ki pravi, da imajo slovenska gospodinjstva najraje 

stanovanja med drugim in petim nadstropjem. Pavlin (2006) in Rant (2004)  sta s hedonsko 

analizo ugotovila, da prisotnost dvigala v stavbi vpliva na dvig cene stanovanj v njej. 

Nahtigal in Grum (2015) sta podobno ugotovila z anketnim vprašalnikom, da prisotnost 

dvigala poviša vrednost stanovanja od 1,7 do 4,3 odstotkov, odvisno od zahtevnosti kupca. 

Prisotnost dvigala je najbolj zaželena pri stanovanjih v Ljubljani in sicer pri velikosti do 50 

kvadratnih metrov. Jiang in Chen (2016) sta raziskovala izbor stanovanj v soseski v 

kitajskem mestu in ugotovila, da je izbor nadstropja poleg lege celo pomembnejši od lokacije 

stanovanja znotraj mesta. Na Kitajskem ne želijo stanovati v nižjih nadstropjih. To pa zaradi 

varnostnih razlogov ter razlogov povezanih z zasebnostjo in pomanjkanjem dnevne svetlobe. 

Veliko raje imajo stanovanja, ki so višje od prvega nadstropja, najraje pa tista nad enajstim 

nadstropjem. Ravno tako kot pri nas pa niso zaželena stanovanja v najvišjem nadstropju. 

Avtorja navajata, da zato, ker se poleti zelo segrejejo in zaradi potencialnih problemov s 

puščanjem strehe. Choy, Mak in Ho (2007) so ugotovili, da višja nadstropja pozitivno 

vplivajo na prodajno ceno stanovanj v Hong Kongu. Potrdili so tudi hipotezo nelinearnega 

vpliva višine nadstropja na ceno in sicer, da je nekdo, ki stanuje v 10. nadstropju,  

pripravljeni plačati x, za se preseliti v 13. nadstropje, ceteris paribus. Nekdo pa, ki stanuje v 

1. nadstropju, je pripravljeni plačati y, za preseliti se v 4. nadstropje, ceteris paribus, ob tem 

je y > x. Kupci so pripravljeni plačati več, za premakniti se iz pritličnih in nižje ležečih 

stanovnaj v višja nadstropja. Enkrat, ko dosežejo tako višino nadstropja, ki jim zagotavlja 

dovolj zasebnosti in udobja pa niso pripravljeni plačati več enako za stanovati v višjem 

nadstropju. Zanimiva je razlika med zaželenostjo stanovanj v Sloveniji, kjer najbolj cenimo 

stanovanja v nižjih nadstropjih, v Aziji pa stanovanja v višjih. Najverjetneje je razlog za to 

pripisati pomanjkanjem dvigal v večini stanovanjskih blokov v Sloveniji, ki bi naredila višje 
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ležeča stanovanja enako dostopna kot nižje ležeča. Višje ležeča stanovanja imajo nedvomno 

prednosti v smislu razgleda, naravne osvetljenosti, manjše izpostavljenosti hrupu ter večje 

zasebnosti in zelo verjetno tudi v Sloveniji, v novejših stanovanjskih blokih, le ta dosegajo 

višje cene od nižje ležečih. Na število nadstropij stavb vpliva tudi urbanizem, saj le-ta vpliva 

na gostoto poseljenosti. Raziskava v Hamburgu, v Nemčiji, ki sta jo izvedla Brandt in 

Maenning (2011) in sta pri hedonski analizi vpliva različnih dejavnikov na vrednost 

stanovanj v stavbah z dvigali, nadstropje zaznala kot manj pomemben dejavnik pri 

oblikovanju prodajne cene. 

Orientacija tlorisa stanovanja igra veliko vlogo pri obsijanosti s soncem,  naravno 

osvetlitvijo ter naravnim ogrevanjem stanovanja (Cohen, Kozak, Vidal, Spetic & Ide, 2005; 

Pšunder & Ferlan, 2009). Ferlan (2014) je anketirala strokovnjake s področja nepremičnin. 

44 odstotkov strokovnjakov je izrazilo, da je jugozahodna stran neba najbolj optimalna za 

orientiranost stanovanja, s čimer se zagotovi najboljša osvetljenost bivalnih prostorov ter 

ogrevanje stanovanja s sončno svetlobo. Tako so praviloma južne lege bolj zaželene, severne 

pa najmanj. Večina nepremičninskih strokovnjakov iz raziskave je mnenja, da se vrednost 

stanovanj zaradi neoptimalne orientiranosti zmanjša za 5 do 15 odstotkov. Raziskava na 

Kitajskem je pokazala nekoliko drugačne preference kupcev. Kitajski lastniki nepremičnin 

imajo raje stanovanja, ki se razprostirajo na sever in jug skozi celotno širino večstanovanjske 

enote, v primerjavi s stanovanji, ki so orientirana na vzhod in zahod. Zanimivo je pa 

predvsem to, da so za najboljšo lego pripravljeni plačati le 2,1 odstotkov več, kot za najmanj 

zaželeno. Ista raziskava je še pokazala, da starejši stanovalci z višjimi prihodki zelo neradi 

stanujejo v stanovanjih z zahodno lego (Jiang & Chen, 2016). Gao, Asami, Zhou in 

Iskhikawa (2013) so raziskovali, katere so za kupce najpomembnejše spremenljivke pri 

ocenjevanju stanovanjskih tlorisov. Izmed desetih spremenljivk, ki so jih raziskovalci 

izbrali, so bile tri povezane z osvetljenostjo stanovanja z naravno svetlobo. K večjemu 

udobju v stanovanju prispeva predvsem osvetljenost dnevne sobe in jedilnice z naravno 

svetlobo ter razmerje prostorov, ki so orientirani na jug, v primerjavi z vsemi prostori. 

Ugotovili so, da osvetljenost prostorov prispeva tudi k percepciji odprtosti stanovanja, ki je 

odvisna od globine prostorov v oddaljenosti od oken. Najbolj zaželena smer neba v raziskavi 

je bila južna, katera je bila posebej pomembna mlajšim družinam. V literaturi je opaziti 

veliko nasprotij glede preferenc lege stanovanj, kar nam pove, da ni univerzalno najboljše 

lege. Preferenca glede lege stanovanja je odvisna na eni strani od podnebja ter geografske 

širine, na kateri se nahaja stanovanje, ter lokalnih specifik in na drugi strani od preferenc 

posameznikov, ki imajo še največji vpliv. Nahtigal in Grum (2015) sta ugotovila, da so kupci 

stanovanj pripravljeni doplačati med 1 in 4 odstokotov vrednosti stanovanja za boljšo 

usmerjenost, predvsem pa iščejo kombinacijo faktorjev orientiranosti, balkona in razgleda. 

Ti našteti faktorji pa so sploh pomembni za kupce stanovanj večjih od 90 kvadratnih metrov. 

Vpliv razgleda na vrednost stanovanj sta preučila Bond, Seiler in Sailer (2002) v raznih 

predelih Združenih držav Amerike. Naredila sta raziskavo, kako različni pogledi vplivajo na 

vrednosti stanovanjskih nepremičnin. Ugotovila sta, da stanovanja z nezastiranim pogledom 

na zelene površine, parke, jezera ter druge naravne danosti dosegajo višjo ceno kot 
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stanovanja z zastiranim pogledom oz. stanovanj brez prostega pogleda na naravne danosti. 

Poleg tega sta ugotovila, da je pomembno tudi, koliko je pogled oviran ter kako daleč sega 

pogled iz stanovanja. Enako sta ugotovila tudi Hansen in Benson (2013), ki sta raziskovala 

vrednost pogleda na morje skozi 25 letno obdobje v Bellinghamu v Združenih državah 

Amerike (v nadaljevanju ZDA) in ugotovila, da vrednost pogleda na morje ni fiksna, ampak 

se izraža kot odstotni delež vrednosti nepremičnine skozi nepremičninske cikle. Ugotovila 

sta, da to velja za večino nepremičnin s pogledom na morje, z izjemo nepremičnin na najbolj 

elitnih obmorskih lokacijah, katere izražajo manjšo variacijo vrednosti skozi cikle. Benson, 

Hansen, Schwartz in Smersh (1998) pa so ugotovili, da lahko odprt pogled na morje dvigne 

tržno vrednost nepremičnine za približno 59 odstotkov, delno zastiran pogled za 29 

odstotkov ter močno oviran pogled za 8 odstotkov v primerjavi s stanovanjskimi 

nepremičninami na istih lokacijah, ki nimajo pogleda na morje. Podobno Murko (2010) 

navaja za Slovenijo, da se lahko vrednosti stanovanj v istem objektu bistveno razlikujejo 

zaradi razgleda. Stanovanja s pogledom na prometno ulico bodo dosegla nižjo ceno od 

enakih stanovanj v isti stavbi, ki so orientirana proč od ulice in parkirišč, s pogledom na 

dvorišče ali na zelene površine.  

Prisotnost zelenih površin je bil tretji najbolj zaželen atribut, takoj za bruto tlorisno površino 

in nadstropju oz. najpomembnejši dejavnik med zunanjimi dejavniki v raziskavi, ki je bila 

narejena v Hong Kongu. Raziskava je ugotovila, da je prisotnost parka v bližini stanovanja  

dvignila cene stanovanjskih nepremičnin za 15 odstotkov. Zelene soseske imajo ključno 

vlogo pri urbani estetiki, znižujejo hrup, omogočajo rekreacijo, druženje ter pomirjajo 

prebivalce (Jim & Chen, 2010). Podobno so ugotovili tudi Biao, Gaodi, Bin in Canquiang 

(2012), ki so preučevali vpliv javnih zelenih površin in na vrednosti stanovanjskih 

nepremičnin v Pekingu. Že samo pogled iz nepremičnine na zelene površine je pokazal 

statistično značilno povišanje cen za 2 odstotka. Sander in Polasky (2009) sta s hedonsko 

analizo stanovanj v Minnesoti (ZDA) potrdila hipotezo, da obstaja pozitivna korelacija med 

bližino odprtih javnih površin, razgledom ter vrednostjo stanovanjskih nepremičnin. 

Zanimivo je pa to, da so prebivalci Minnesote pripravljeni plačati manj za pogled na gozd 

kot pa na travnik. Avtorja sklepata, da zato, ker stanovalci zaznavajo drevesa kot zastiranje 

pogleda. 

Zelo moteč dejavnik, ki neposredno vpliva na človeško zdravje kot tudi na socialne 

aktivnosti, je hrup. Ne preseneča, da ima hrup posledično vpliv na zaželenost stanovanjskih 

nepremičnin, ki se odraža tudi v njihovi ceni (Cellmer, 2011). Izvorov hrupa je lahko več, 

največji vpliv na stanovanjske površine imajo hrup iz transportnih sistemov ter industrijskih 

obratov (Brandt & Maennig, 2011). Larsen in Blair (2014) sta ugotovila, da imajo transportni 

sistemi tako pozitivne kot negativne vplive na vrednosti stanovanjskih nepremičnin. 

Negativni vplivi so hrup, nesnaga, moteča razsvetljava, bolj onesnažen zrak ter ogrožanje 

varnosti. Pozitivni vplivi prometa so pa  hitrejši in enostavnejši dostop do javnega transporta, 

večja dosegljivost urbanih udobij ter trgovin. Zato bo končni vpliv hrupa zaradi transporta 

neto seštevek pozitivnih in negativnih vplivov. Empirična raziskava v Stockholmu na 

Švedskem je pokazala, da je 17dB povečanje hrupa povzročilo 30 odstotno znižanje 
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vrednosti enodružinske hiše v primerjavi z mirno lokacijo (Wilhelmsson, 2000). Podobno 

so s hednosko analizo ugotovili na stanovanjskih nepremičninah v zvezni državi Ohio, kjer 

so ugotovili, da hiše ob glavnih prometnicah dosegajo v povprečju 8 odstotkov nižje cene 

od hiš na stranskih cestah, obratno se je pokazalo za večstanovanjske hiše, kje so se 

nepremičnine ob glavnih prometnicah prodale po povprečno 14 odstotkov višji ceni v 

primerjavi z večstanovanjskimi stavbami, ki so ob stranskih prometnicah (Larsen & Blair, 

2014). Brandt in Maennig (2011) sta naredila raziskavo o vplivu prometnega hrupa na 

vrednosti stanovanjskih nepremičnin v Hamburgu in ugotovila, da povečanje hrupa zaradi 

prometa za 1dB, vpliva v povprečju na 0,23 odstotka nižjo prodajno ceno stanovanjskih 

nepremičnin v Hamburgu. Indeks, ki razlaga vpliv povečanja hrupa na enoto decibela ter 

njegov odraz v vrednosti nepremičnine v odstotkih, je znan kot NSDI (angl. noise 

depreciation sensitivity index) in se v povprečju giblje okrog 0,4-0,5 odstotka. To pomeni, 

da se za vsak dodaten decibel hrupa cena stanovanjski nepremičnini zniža za 0,4-0,5 

odstotka. Podatkov NSDI za vpliv na slovenski nepremičninski trg zaenkrat še ni, menim 

pa, da bi to bila zanimiva raziskava. Ljubljana, kot mesto z več kot 250.000 prebivalci, je po 

direktivi 2002/49/EC primorana izdelati strateško karto hrupa, katera je pokazala, da več kot 

22,4 odstotkov prebivalcev v nočnih urah  izpostavljenih previsokim ravnem hrupa (v 

bivalnem okolju se smatra za sprejemljivo jakost hrupa v nočnih urah <55dB), kar je več od 

evropskega povprečja (Seršen & Globevnik, 2006).  

1.2.3 Specifične lastnosti stanovanj 

Na ceno nepremičnin v veliki meri vpliva tudi velikost stanovanja. Manjša stanovanja 

(garsonjere ter enosobna stanovanja) dosegajo višjo ceno na kvadratni meri od večsobnih 

stanovanj. Romih in Bojnec (2008) sta z raziskavo stanovanj iz celotne Slovenije ugotovila, 

da ima velikost izrazito nelinearen vpliv. Ugotovila sta, da ima velikost negativno vrednost 

regresijskega koeficienta, toda pozitivno vrednost koeficienta pri spremenljivki velikost, 

kvadrirano. Ta ugotovitev kaže, da gre za odnos U-oblike, kar pomeni, da z velikostjo 

stanovanj cena za kvadratni meter sprva v povprečju pada, vendar pa pri zelo velikih 

stanovanjih cena za kvadratni meter v povprečju ponovno naraste. Ugotavljata, da je lahko 

razlog za to v izjemni udobnosti velikih stanovanj. 

Seveda pa na uporabnost stanovanja poleg velikosti vpliva tudi sobnost in pa funkcionalna 

razporeditev prostorov. Tip stanovanja ali sobnost je en najbolj značilnih faktorjev pri 

iskanju stanovanja za nakup. Kupci svoje potrebe najlažje definirajo s sobnostjo stanovanja, 

šele potem jim je pomembna absolutna velikost stanovanja v kvadratnih metrih in posledično 

tudi prostorov. Stanovanje je toliko sobno, kolikor sob ima poleg predsobe, kopalnice in 

kuhinje, pri čemer se za pol sobe šteje kabinet oziroma manjša soba (Friškovec, 2009, str. 

33-34). Za povprečnega kupca je bolj zaželjeno enako veliko stanovanje z več sobami, v 

primerjavi z enako velikim stanovanjem z manj, a večjimi sobami (Nose, 2003, str. 6). Wang 

in Li (2006), sta z raziskavo na Kitajskem ugotovila, da kupci 28 odstotno raje izberejo tloris 

z 'majhnimi spalnicami in veliko dnevno sobo' kot pa z 'velikimi spalnicami in majhno 
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dnevno sobo'. Število kopalnic se je ravno tako izkazalo za faktor, ki ima velik vpliv na 

prodajno ceno. Večje število kopalnic je po eni strani sicer izraz večjega stanovanja, vendar 

ne samo tega. Korelacijski koeficient med prodajno površino in številom kopalnic je v 

navedeni raziskavi znašal 0,5. Večje število kopalnic očitno tudi pri enaki tlorisni površini 

pomeni višji standard, večje udobje in boljše bivalne pogoje (Friškovec & Janeš, 2010). 

V literaturi se pojavljajo različne razlage, kaj sploh opremljenost stanovanja je. Nekateri 

smatrajo kot opremljenost samo opremljenost s pohištvom, tako sanitarnih delov, ki je v 

stanovanje fizično vgrajeno, kot tudi opremljenost s pohištvom ostalih delov stanovanja 

(Repič, 2014, str. 49-50). Drugi avtorji pod to kategorijo uvrščajo poleg pohištva tudi 

ogrevalno napravo, bodisi je ta centralno vgrajena, ali pa ima stanovanje daljinsko 

ogrevanje, naprave za hlajenje zraka ter tudi kvaliteto in opremljenost finalne obdelave 

površin ter stavbnega pohištva. Repič (2014, str. 54) ugotavlja, da zaradi pomanjkanja 

literature na to temo, ter dejstva, da se le manjši del stanovanj proda v celoti opremljenih s 

pohištvom, je vrednost pohištva enaka, ali zelo blizu nični. Večina kupcev želi svoje 

stanovanje opremiti po svojih željah, zato lahko obstoječo opremo vrednotijo popolnoma 

drugače kot prodajalci. Nahtigal in Grum (2015, str. 82-83) sta ugotovila, da so kvaliteta 

oken, opremljenosti kopalnic, kuhinje ter finalna obdelava tal in inštalacije zelo pomemben 

dejavnik vrednotenja nepremičnine. Za vse naštete dejavnike so kupci pripravljeni plačati 

od 7 do 9,5 odstotkov od segmentne vrednosti stanovanja. Najpomembnejši izmed naštetih 

dejavnikov, še posebej pri kupcih srednje velikih, starejših stanovanj pa so okna, 

najverjetneje, ker vplivajo na energetsko učinkovitost stavbe ter s tem posledično nižje 

stroške ogrevanja, ki veljajo za največje operativne stroške. Najmanj pomembni dejavniki 

od naštetih pa so bili kvaliteta in dizajn pohištva, ki ni del sanitarnih delov in kuhinje, za 

katere so bili kupci pripravljeni plačati od 1 do 2 odstotka vrednosti nepremičnine, kar je v 

skladu z zgornjo ugotovitvijo Repičeve.  

V stanovanjski gradnji je vedno več povpraševanja po individualizaciji, zato je ključno 

razumeti, kako kupci razvrščajo po pomembnosti različne elemente stanovanj, ki se jih da 

prilagoditi. Hofman, Halman in Ion (2006) so raziskovali prilagodljivost v stanovanjski 

gradnji na Nizozemskem. Raziskava proučuje ustvarjanje pestrosti in raznolikosti pri 

opremljanju stanovanj po sprejemljivih cenah ter brez izgube ekonomij obsega. Tako so 

raziskovalci z vprašalnikom ugotavljali razvrščanje 35 atributov iz petih kategorij lastnosti. 

Anketiranci so kot najpomembnejšo skupino lastnosti izbrali končno obdelavo notranjosti. 

Pod to spada izgled in kvaliteta sanitarne opreme, izgled in kvaliteta postavitve ploščic ter 

parketa, izgled stavbnega pohištva in pa finalno obdelavo zidov. Druga najpomembnejša 

lastnost je bila velikost ter kvaliteta gradnje, takoj za njo pa je na tretjem mestu oblika in 

uporabnost tlorisa. Anketirancem je bilo najpomembneje, kakšna je in kako je postavljena 

kuhinja, velikost dnevnega prostora ter postavitev stikal ter vtičnic, saj te močno diktirajo 

možnosti postavitev notranje opreme. Na zadnji dve mesti, z velikim razkorakom v 

pomembnosti, sta se uvrstili še kategorija tehničnih sistemov (alarmni sistem, telefonija, tip 

ogrevanja) ter okolice stanovanja (stanje parkirišča, velikost parcele, urejenost neposredne 

okolice). V drugem delu vprašalnika pa so spraševali, koliko bi bili kupci pripravljeni plačati 
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za omenjene prilagoditve. Zaključek raziskave je bil, da čeprav imajo kupci zelo radi 

možnost izbora, v kolikor je le ta povezan tudi z višjo ceno, naenkrat ni več tako pomemben. 

Kupci so bili pripravljeni za te prilagoditve doplačati le do 6 odstotkov cene celotnega 

stanovanja. 

Raziskava iz Hong Konga je pokazala, da balkon pozitivno vpliva na vrednost nepremičnine 

za 3,7 odstotka, ne glede na to, kakšen je razgled je z njega. Kwong, Siu in Chung (2004, 

str. 261) sta ugotovila, da so se kupci pripravljeni celo odpovedati notranji tlorisni površini 

in jo zamenjati z ložo ali balkonom. Raziskovalci so celo določili, da ima loža pozitiven 

vpliv na vrednost nepremičnine, a samo, če je njegova površina manjša od 10 odstotkov 

notranje tlorisne površine stanovanja. To je zanimiv podatek, saj se pri novejših vila blokih 

velikokrat srečujemo z nesorazmerno velikimi ložami in/ali terasami, v primerjavi z notranjo 

tlorisno površino stanovanja, ki so za kupce lahko prej veliko finančno breme kot pa potreba. 

Imajo pa balkoni pozitiven učinek na zniževanje obcestnega hrupa, še posebej če so zgoraj 

odprti (nepokriti) in imajo zidan parapet (Li, Lui, Lau & Chan, 2003). V splošnem ločimo 

balkone, lože in terase. Klasičen balkon je konstrukcijsko gledano dodan hiši in popolnoma 

ločen od nosilnih zidov grajenega objekta. Podprt je lahko z nosilnimi stebri ali konzolnimi 

nosilci (brez stebrov), lahko je pokrit ali odkrit. Navadno je pravokotne oblike, ter krajša 

stranica sega iz stavbe. Loža je balkon, ki je konstrukcijsko gledano vgrajen v stavbo, kar 

pomeni,da je zaprt s treh strani. Nosilnost mu zagotavljajo vpetost v nosilne zidove objekta. 

Terasa je balkon večjih dimenzij, ki je zaradi svoje velikosti navadno zgrajen v višini talne 

etaže (pritličja). V sodobnem času pa je vedno pogosteje izveden tudi v višjih legah objekta, 

pri t.i. vila blokih. Terasa je lahko pokrita ali odkrita, navadno se nahaja samo na eni strani 

objekta, lahko se pa nadaljuje tudi ob strani objekta (Internet Media d.o.o., brez datuma). 

V raziskavi vpliva dejavnikov na oglaševane cene stanovanj v Ljubljani, sta Friškovec in 

Janeš (2010) ugotovila, da vpliv shrambe pozitivno vpliva na oglaševano ceno in to celo za 

23.072 evrov. Glede na standardne velikost shramb, ki se gibljejo med 3 do 6 kvadratnimi 

metri je to presenetljivo veliko, še posebej če upoštevamo, da se shrambe praviloma 

vrednotijo s faktorjem 0,75 glede na neto tlorisno površino stanovanja (Grum, 2012, str. 127-

128). Repič (2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da je v njenem modelu imelo kar 92 

odstotkov stanovanj pripadajočo shrambo kot dodatni prostor izven stanovanja in zato 

sklepala, da shramba ne vpliva na prodajno ceno stanovanja ne glede na njeno velikost, 

oziroma je ta že vključena v ceno stanovanja. Gao, Asami, Zhou in Ishikawa (2013) so 

raziskovali idealno razporeditev tlorisa srednje velikih stanovanj na Kitajskem. Tloris 

tipskega stanovanja s 86,81 kvadratnimi metri uporabne površine, so izrisali na 7 različnih 

načinov in s pomočjo ankete ugotavljali, kateri je najbolj privlačen za potencialne kupce. 

Tloris, ki je vseboval manjšo shrambo znotraj stanovanja, se je po privlačnosti uvrstil na 

predzadnje mesto. Anketiranci se na omejenem prostoru niso bili pripravljeni odpovedati 

bivalnim prostorom v prid prostorom za shranjevanje na omejeni površini. 
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1.2.4 Oglaševana cena, čas prodaje ter vpliv na končno prodajno ceno 

Prodajalci domov skrbno premislijo o začetni prodajni ceni, po kateri bodo oglaševali svoje 

domove, saj oglaševana cena ne vpliva samo na končno prodajno ceno, temveč tudi na čas,  

prodaje. Prodajalci si želijo prodati svoje nepremičnine po najvišji možni ceni in v 

najkrajšem možnem času. Ti navidezno nasprotujoči si cilji otežujejo izbiro primerne višine 

začetne cene. Določitev previsoke cene nepremičnine zmanjšuje skupino potencialnih 

kupcev ter lahko povečuje stroške hrambe nepremičnine, to so stroški, ko se nepremičnine 

prodaja in ni v uporabi oz. ne prinaša dohodka v obliki najemnine. Določitev nizke cene pa 

lahko povzroči (pre)hitro prodajo nepremičnine, kot bi jo mogoče dosegli, če bi vztrajali 

nekoli dlje in v tem času pridobili bolj selektivne kupce in za nepremičnino iztržili več. 

Vendar pa določitev prodajne cene ni nujno dokončna, saj ima prodajalec možnosti 

prilagoditi ceno glede na reakcijo trga. Očitno je, da obstaja povezava med oglaševano ceno, 

časom prodaje ter končno prodajno ceno (Knight, 2002). 

Literatura navaja, da cena nosi v sebi dve informaciji. Kvaliteto nepremičnine ter prodajno 

ceno, katera je sprejemljiva prodajalcu. Kvaliteta nepremičnine se implicitno sklepa iz njene 

oglaševane cene, saj se pričakuje, da bo imela boljša nepremičnina tudi višjo tržno ceno. 

Tržna cena se lahko določi iz karakteristik nepremičnine, njene lokacije ter razmer na 

nepremičninskem trgu na relativno preprost način. Ker nepremičninski trg ni trg popolne 

konkurence, je potreben čas, da se prodajalec in pravi kupec najdeta. Teorija iskanja je 

najpogosteje uporabljena za razlago tega procesa, ter domnevnega razmerja med končno, še 

sprejemljivo ceno prodaje in časom prodaje nepremičnine. Na eni strani želi prodajalec 

maksimizirati vrednost nepremičnine, ki jo prodaja, na drugi pa želi kupec minimalizirati 

stroške iskanja stanovanj in hkrati maksimizirati vrednost stanovanjskih storitev, ki jih 

nepremičnina ponuja. Ali se prodajalcu obrestuje (pre)visoko postavljena začetna cena je 

tema polemik.  

V klasičnem modelu iskanja je prodajna cena praviloma nekoliko nižja od oglaševane cene. 

Prodajalec postavi ceno nepremičnine, za katero misli, da jo nepremičnina odraža. Kupec 

ovrednoti nepremičnino po svoje in potem se na neki vrednosti s kupcem »najdeta«. Model 

iskanja domneva, da je oglaševana cena implicitno soglasje prodajalca, za prodajo po 

navedeni ceni. To pomeni, da je oglaševana cena dejansko zgornja meja prodajne cene, kar 

pomeni da bodo kupčeve ponudbe nižje od oglaševane cene. V nepremičninskih trgih v 

razcvetu (angl. booming market) pa se izkaže, da ta klasični model iskanja odpove. Zaradi 

šokov v povpraševanju ni nenavadno, da se nepremičnine prodajo celo dražje od njihove 

izklicne cene. To je dosegljivo s prodajo na način kontinuirane dražbe. V primeru velikega 

zanimanja za nepremičnino s strani več kupcev prodajalec oglaševano ceno uporabi kot 

izklicno ceno in nato v obdobju nekaj dni nepremičnino draži. Na ta način lahko spreten 

prodajalec nepremičnino proda po višji ceni od oglaševane. Za to je poleg izkušenega 

prodajalca predvsem pomembno ogromno zanimanje za nepremičnino. Podobna prodajna 

strategija ni izvedljiva na padajočem nepremičninskem trgu (Haurin, McGreal, Adair, 

Brown & Webb, 2013).  
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Teorija iskanja postavlja direktno korelacijo med prodajno ceno in prodajnim časom. Dalj 

časa, kot se nepremičnina prodaja, več možnosti je, da se pojavi kupec, ki je pripravljen 

plačati to potencialno previsoko ceno. Po drugi strani pa, če se nepremičnina dolgo prodaja, 

lahko pride do problema. Nepremičnine, ki se dolgo prodajajo, lahko kupci vidijo v slabi 

luči, saj menijo, da je z njimi verjetno nekaj narobe, sicer bi se že prodale. Ko se taki 

stigmatizirani nepremičnini po nekem času na trgu spusti cena, da se jo približa tržni, v očeh 

kupcev, ki so si ustvarili negativno mnenje o nepremičnini, to samo potrdi domnevo (Knight, 

2002). 

Čas prodaje nepremičnine je kazalnik, ki ga nepremičninski agentje pogosto spremljajo, na 

eni strani, ker to pove nekaj o sami nepremičnini, na drugi pa zato, ker postavlja tudi nek 

merljiv indikator, kako dobri prodajalci so agentje oz. nepremičninska agencija. Iz daljšega 

časa prodaje je sicer težko oceniti pravi razlog, zakaj se nepremičnina tako dolgo prodaja, a 

je najpogostejši vzrok za to napačno vrednotenje nepremičnine glede na razmere na trgu in 

prodajalčevo neprilagajanje cene (Repič, 2014). Knight (2002) navaja, da je v primeru, ko 

je povpraševanje na trgu negotovo, najbolje postopoma zniževati ceno in tako pridobivati 

informacije o kupcih in razmerah na trgu. Previsoko ali prenizko postavljena cena ne da 

dovolj informacij, iz katerih bi lahko natančneje določili primerno ceno, saj se v primeru 

previsoke cene kupci sploh ne odzovejo. V primeru prenizke pa ne bomo nikoli izvedeli, 

koliko (več) bi lahko iztržili. Tako je avtor ugotovil, da nepremičnine, ki se prodajajo nad 

ceno, ne samo, da se dalj časa prodajajo, ampak se na koncu tudi prodajo pod dejansko tržno 

ceno. 

Raziskava za slovenski trg je pokazala, da na čas prodaje stanovanjskih nepremičnin močno 

vplivajo tako specifične lastnosti nepremičnine kot tudi razmere na nepremičninskem trgu. 

Izmed specifičnih lastnosti nepremičnin ima negativen vpliv na čas prodaje starost 

nepremičnine ter odsotnost dvigala. Starejša kot je nepremičnina, manj časa je na trgu, enako 

velja za nepremičnine z dvigalom. Po drugi strani pa ima velikost nepremičnine pozitiven 

vpliv na čas prodaje, kar pomeni, da se najmanjša stanovanj najhitreje prodajajo, vendar se 

za zelo velike nepremičnine efekt zmanjšuje ali celo izgine. V raziskavi so izračunali faktor 

precenjenosti nepremičnine (angl. degree of overpricing, v nadaljevanju DOP), ki je pokazal 

statistično značilno povezavo s časom prodaje in sicer, za 1 odstotek povečanja faktorja 

precenjenosti se čas prodaje poveča za 1,1 odstotka. Faktor precenjenosti pa so izračunali s 

pomočjo spremenljivk; starosti, velikosti, parkirnega mesta, nadstropja ter lokacije znotraj 

Ljubljane. Makroekonomske spremenljivke so bile tudi zelo statistično značilne pri 

ugotavljanju časa prodaje nepremičnin v Sloveniji. Višje kot so bile cene nepremičnin na 

nacionalnem nivoju, višje so bile povprečne obrestne mere stanovanjskih kreditov, ki so 

dvigovale stroške kupcev pri nakupu nepremičnine in podaljševale čas prodaje. Na drugi 

strani pa nižje obrestne mere in lažja dostopnost do financiranja skrajšujejo čas prodaje. 

Izmed vseh spremenljivk, ki so bile vključene v model, se je ravno dostopnost financiranja 

nepremičnin izkazala za najbolj statistično značilno (Cirman, Pahor & Verbič, 2015).  
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Ong in Koh (2000) sta raziskovala povezave med oglaševano ceno, časom prodaje glede na 

specifike stanovanj ter makroekonomskih dejavnikov. Ugotovila sta, da se postavljanje 

previsoke cene v povprečju ne obrestuje prodajalcem, saj se odraža v veliko daljšem času 

prodaje. Če cene nepremičnin padajo, se čas prodaje podaljšuje, saj kupci čakajo, da bodo 

cene padle čim nižje in šele takrat izkoristili priložnost. Specifike stanovanj, kot so recimo 

nadstropje, sobnost, starost ter ohranjenost imajo tudi vpliv na čas prodaje oz. prodajno ceno. 

Ugotovila sta, da so stanovanja v višjih nadstropjih bolj zaželjena in zato tudi dražja, kljub 

temu pa nimajo krajšega časa prodaje. Stanovanja v nižjih nadstropjih pa dosegajo nižje cene 

a kljub temu so dalj časa na trgu od višjeležečih stanovanj. Podobno kot v Sloveniji so 

ugotovili, da se manjša stanovanja prodajo hitreje od večjih, predvsem zaradi cenovne 

dostopnosti. Starost stanovanja pa zanimivo ni imela statistično značilnega vpliva na čas 

prodaje. Poleg tega sta še ugotovila, da se hitrost prodaje poveča, če stanovanje prodaja 

izkušen prodajalec, kar je še posebej značilno, če se stanovanje nahaja na nekoliko slabši 

lokaciji. 

Šasel (2007) je ugotavljal razlike med prodajnimi in oglaševanimi cenami stanovanj, hiš ter 

zemljišč v Ljubljani in njeni okolici ter ugotovil, da so dejanske prodajne cene od 4 do 10 

odstotkov nižje od oglaševanih. Do te ugotovitve je prišel z analizo podatkov o 139 

nepremičninah  med leti 1993 in 2006 ter z anketo nepremičninskih družb. Štefančič (2003) 

je z raziskavo stanovanjskega trga v centru Ljubljane ugotovil, da razlike med oglaševano 

in prodajno ceno pri manjših stanovanjih majhne, nekoliko večje pa pri velikih in dražjih 

stanovanjih. 

Seveda pa ima vlogo na čas prodaje in kočno prodajno ceno tudi motivacija prodajalca. 

Glower, Haurin in Hendershott (1998) so raziskovali vpliv prodajalčeve motivacije na 

prodajo nepremičnin. Prišli so do zaključka, da zelo motivirani prodajalci, to so prodajalci, 

ki se morajo izseliti iz nepremičnine do nekega nespremenljivega datuma, bodo oglaševali 

nižje cene, ter sprejeli zgodnje ponudbe po nižji ceni od nemotiviranih prodajalcev. Na ta 

način bodo motivirani prodajalci znižali čas prodaje za 30 odstotkov. Glede na stopnjo 

prodajalčeve motivacije se tudi nepremičninski agentje primerno angažirajo. Prodajalci, ki 

bi radi samo preverili tržno vrednost nepremičnine, ponavadi ne oglašujejo dolgo in se že po 

nekaj ponudbah umaknejo s trga, zato se za njih tudi nepremičninski agentje ne bodo posebej 

potrudili. Poleg tega sta Yavas in Yang (1995) v svoji raziskavi potrdila, da izklicna cena 

vpliva na motivacijo nepremičninskih agentov. Za nepremičnine, katere imajo (pre)visoko 

postavljeno ceno s strani prodajalca, se nepremičninski agentje ne bodo tako potrudili, saj 

menijo, da je precenjena in jo bodo težko prodali. 

1.2.5 Vpliv družbeno-ekonomskih ter demografskih dejavnikov na izbor 

mikrolokacije ter specifičnih lastnosti stanovanj 

Demografske, socioekonomske in kulturne razlike med ljudmi, kot so: starost, struktura 

družine, velikost prihodkov, etična pripadnost, lokacija bivanja ter predhodnje izkušnje s 
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stanovanjskimi nepremičninami vplivajo na zadovoljstvo bivanja na različne načine. Glavni 

razlogi za zadovoljstvo z bivalnim prostorom in okoljem so različni in se razlikujejo po 

nacionalnostih in kulturah. Zato je ključno razumeti kontekst, v katerem vsak posameznik 

razmišlja pri izboru stanovanjske nepremičnine (Opoku & Abdul-Muhmin, 2010).  

Gao, Asami, Zhou in Ishikawa (2013) so raziskovali izbor najbolj zaželjenega tlorisa na 

omejeni uporabni površini 86 kvadratnih metrov. Poleg zaželjenih atributov tlorisov, ki smo 

jih povzeli že v naslednjem poglavju o dojemanju stanovanjskih tlorisov in dobrih 

arhitektunih rešitvah, pa je bil pomemben del raziskave predvsem ta, da v tej omejeni 

velikosti stanovanja ni 'najboljšega tlorisa', saj so preference kupcev zelo odvisne od 

njihovih socio-ekonomskih in demografskih dejavnikov ter z njimi povezanih potreb. Tako 

je mladim družinam z nizkimi prihodki najpomembnejši atribut južne lege, takoj na drugem 

mestu pa sobnosti. Za rastoče družine je izrazito pomembna sobnost, pomen dajejo tudi južni 

legi ter zasebnosti in za to so se pripravljeni odpovedati prostorom za shranjevanje. 

Preferirajo tloris z dodatnim kabinetom in z veliko kuhinjo z jedilnico. Velike družine z 

odraslimi otroci dajajo največji poudarek južni legi ter veliki jedilnici, manj pomembna sta 

jim faktorja shranjevanja ter zasebnosti. Najljubši tloris pa vsebuje ločeno kopalnico za 

starše. Razvijajoče se družine s srednje velikimi dohodki dajajo izrazito prednost južni legi 

in so se pripravljene odreči zasebnosti. Preferirajo tloris z dodatno kopalnico za starše, ali 

pa tloris z veliko kuhinjo ter jedilnico. Družine z odraslimi otroci, ki ne stanujejo več doma, 

so se pripravljene odreči zasebnosti, v največji meri za južno lego stanovanja. Pomemben 

jim je tloris z veliko kuhinjo in jedilno mizo, okoli katere se lahko zbere celotna družina. 

Jiang in Chen (2016) sta z regresijsko analizo odkrivala vpliv družbeno-ekonomskih 

dejavnikov na izbor specifične lastnosti stanovanj in mikrolokacije. Ugotovila sta, da 

obstajajo močne korelacije med dejavniki stanovanj glede na starost in višino dohodkov 

gospodinjstva anketirancev. Dejavnik starosti je imel zelo močan vpliv na izbor nadstropja 

in sicer, starejši kot so kupci, bolj se izogibajo nižjih in pritličnih nadstropij na Kitajskem. 

To velja za soseske z dvigali v stavbah, kjer dostopnost stanovanja ne dela težav starejšim 

osebam. Anketiranci z višjimi dohodki od povprečja pa se ravno tako izogibajo nižjim 

nadstropjem, predvsem prvemu nadstropju, medtem ko so kupci, ki kupujejo svoje prvo 

stanovanje, bolj nagnjeni k nakupu stanovanja v nižjih nadstropjih. Avtorja sklepata, da je 

to zato, ker še nimajo veliko izkušenj in zato ne znajo prepoznati negativnih učinkov nizkega 

nadstropja, kateri so omenjeni kot pomanjkanje naravne svetlobe in zasebnosti ter 

pomanjkanje občutka varnosti. Druga skupina rezultatov je povezana z orientacijo 

stanovanjske enote. V rezultatih regresije sta bila koeficienta starosti in pa prihodkov 

negativna, kar kaže na to, da so starejši kupci z višjimi dohodki neradi v stanovanjih z 

zahodno lego. Najraje imajo stanovanja s severno in južno lego. Tretja skupina dejavnikov 

je povezana z lokacijo stanovanjske enote v stanovanjskem kompleksu. Starejši kupci z 

višjimi dohodki raje prebivajo dlje od glavnih ulic, na manj hrupnih lokacijah. Četrta skupina 

dejavnikov je povezana z lokacijo stanovanjske enote v večstanovajski stavbi. Koeficient za 

prihodek je negativen, kar kaže na to, da kupci z visokim dohodkom ne želijo stanovanjskih 



21 

enot na robovih stavb, ampak imajo raje tiste v središču stavbe. Pri legi znotraj stanovanjske 

stavbe koeficienta za starost in »prvo kupovanje nepremičnin« nista pomembna. 

Wang in Li (2006) sta ugotovila, da družbeno-ekonomski dejavniki vplivajo na oblikovanje 

stanovanjskih preferenc v kitajskih mestih. V primerjavi s skupino z visokimi dohodki imajo 

skupine z nizkimi in srednjimi dohodki raje stanovanja v notranjih in osrednjih okrožjih in 

dajejo večji pomen dostopnosti do javnega prevoza. Skupina z visokimi dohodki pa je bolj 

pripravljena živeti v oddaljenih okrožjih in več pozornosti posveča kakovosti gradnje ter 

orientaciji nepremičnine. Podobno manj izobraženi ljudje kažejo močnejšo usmeritev v 

notranja in osrednja okrožja. Učinek starosti na splošno ni močan, so pa rezultati pokazali, 

da mlajša starostna skupina daje prednost predmestju. Starejši kupci pa raje bivajo v centru 

mesta, zaradi priročnosti, bližine in dostopnosti do potrebne infrastrukture. Avtorja 

ugotavljata, da podobno kot v mestih na zahodu, tudi na Kitajskem živijo v centru mesta 

starejši in revnejši, v obrobnih delih mesta ter predmestjih pa živijo mladi, dobro izobraženi, 

ter premožnejši ljudje.   

V Sloveniji sta Grum in Temeljotov (2010) analizirala pričakovanja potencialnih 

pridobiteljev stanovanjskih nepremičninskih pravic glede na njihove osnovne demografske 

značilnosti (spol, starost, izobrazba, zaposlenost) ter ugotovila, da so razlike statistično 

pomembne. Rezultati so pokazali, da glede na starost udeležencev pričakovanja padajo, saj 

so bila najvišje izražena v starostni skupini od 20 do 29 let. Mlajši udeleženci izražajo višja 

pričakovanja glede dobrih prometnih povezav, socialne varnosti, občutka samostojnosti in 

samozadovoljstva ter glavnega vira pri nakupu nepremičnine. Glede izobrazbe so se tudi 

pokazale statistično pomembne razlike glede finančnih, fizičnih in dejavnikov bivalnega 

okolja, časa nakupa nepremičnine, občutka samostojnosti in samozadovoljstva ter glavnih 

finančnih virov pri nakupu nepremičnine. Ugotovila sta, da so pričakovanja glede časa 

nakupa nepremičnine najvišje izražena pri najmanj izobraženih udeležencih in da z višanjem 

izobrazbe tudi stopnja pričakovanja pada. To pomeni, da najmanj izobraženi  udeleženci 

pričakujejo nakup lastne nepremičnine v bolj oddaljenem roku in da se rok pričakovanja 

nakupa z višanjem izobrazbe krajša. Poleg tega najmanj izobraženi udeleženci raziskave 

pričakujejo, da si svoje nepremičnine ne bodo mogli kupiti z lastnimi sredstvi, temveč s 

posojili, subvencijami in pomočjo sorodnikov. Bolj izobraženi udeleženci pa možnost 

nakupa z lastnimi sredstvi izražajo bistveno višje. Glede na zaposlitev se razlike pri 

pričakovanjih kažejo glede dobrih prometnih povezav, bližine šole in vrtcev ter trgovin. 

Tako študentje izražajo najvišja pričakovanja glede omenjenih dejavnikov, brezposelni pa 

imajo visoka pričakovanja glede izboljšanega družbenega položaja po nakupu lastne 

nepremičnine. Glede na spol je raziskava pokazala statistične razlike glede pričakovanj 

moških, ki imajo višje izražena pričakovanja glede zmožnosti parkiranja in stroškov 

vzdrževanja, medtem ko so ženska pričakovanja višja pri vseh ostalih dejavnikih, ki so jih 

upoštevali v raziskavi. 

Dobro razumevanje vpliva socio-ekonomskih ter demografskih dejavnikov na 

povpraševanje po specifikah stanovanj in mikrolokaciji je lahko v veliko pomoč 
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investitorjem stanovanjske gradnje ter prodajalcem nepremičnin. Investitorji lahko na ta 

način bolje zastavijo projekt, natančno definirajo ciljno skupino kupcev, katerim bo 

nepremičnina namenjena in jo na tak način tudi oglašujejo. Prodajalci in posredniki 

nepremičnin pa lahko znanje uporabijo za iskanje kupcu najprimernejše stanovanjske 

nepremičnine glede na njegove potrebe. 

2 DOJEMANJE STANOVANJSKIH TLORISOV IN DOBRE 

ARHITEKTURNE REŠITVE 

Kar nekaj študij je bilo narejenih za vrednotenje specifičnih faktorjev stanovanjskih 

nepremičnin ter vpliva na življenje v različnih vrstah skupnosti, glede velikosti stanovanj, 

lokacije ter mikrolokacijskih značilnosti. Nekaj študij na to temo, tako domačih kot tujih, 

smo že navedli zgoraj ob opisovanju faktorjev, ki vplivajo na vrednost nepremičnine. Pa 

vendar ni veliko kvalitativnih raziskav percepcije ter preference kupcev v zvezi z zasnovo 

tlorisov stanovanj. Pri izbiri stanovanj se kupci stanovanj ukvarjajo z različnimi vprašanji, 

kot so lokacija, stanovanjsko okolje, stroški vzdrževanja nepremičnine ter oddaljenost in s 

tem povezan čas potovanja v šolo ali na delo. Med njimi je ena od najosnovnejših in 

najpomembnejših informacij za potencialnega kupca ravno oblika in zasnova tlorisa. Risbe 

tlorisov so pogosto prikazane v časopisnih oglasih, revijah o stanovanjskih informacijah in 

spletnih straneh o nepremičninah. Arhitekti pripravljajo tlorisne načrte v procesih 

oblikovanja, prodajalci stanovanj uporabljajo načrte tlorisov, da potencialnim kupcem 

zagotovijo informacije o nepremičninah, kupci hiš ali stanovanj pa berejo načrte za 

pridobivanje informacij o nepremičninah, katere dajo v ožji izbor in jih želijo natančno 

preučiti. V tem smislu se tlorisi lahko obravnavajo kot prostorsko predstavitveno in 

komunikacijsko orodje. Pomembna raziskovalna vprašanja, ki izhajajo iz te perspektive so, 

kako ljudje pridobivajo informacije iz načrtov tlorisov in kateri vidiki so pomembni pri 

iskanju informacij.  

Ishikawa, Nakata in Asami (2011) so raziskovali dojemanje razporeditve tlorisov hiš z 

izvedbo preizkusa. Vzorcu 94 ljudi so dali v razporeditev 48 kartic z različnimi načrti 

tlorisov hiš, ki so se razlikovali po 5 različnih glavnih spremenljivkah; (1) številu spalnic, 

(2) obliki tlorisa (kvadrat, pravokotnik ali nepravilne oblike), (3) površini balkona, (4) 

dostopu do spalnic (skozi hodnik ali skozi dnevni prostor), (5) legi glede na smeri neba. 

Iskali so atribute tlorisov, katere ljudje upoštevajo pri razvrščanju ter ali se in če, ljudje 

razlikujejo pri dojemanju različnih tlorisov. Rezultati so pokazali, da obstaja sistematičen 

vzorec pri dojemanju tlorisov ter tudi, da lahko ljudi razvrstimo v skupine ljudi glede na to, 

katere atribute tlorisov uporabljajo za razvrščanje. Raziskovalci so ugotovili, da se ljudje pri 

razvrščanju tlorisev razlikujemo. Tlorise razdelimo ali glede na število spalnic, ali glede na 

obliko. Poleg tega pa so še ugotovili, da lahko sodelujoče v anketi razdelijo v tri skupine. V 

skupino, ki se odloča na podlagi števila spalnic, skupino ljudi, ki se odloča glede na obliko 

celotnega tlorisa ter na skupino, ki jim je najpomembnejše dostopnost in integriranost 
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prostorov. Zanimiva ugotovitev je bila še ta, da je ljudem, ki imajo tak življenski slog, da 

preživijo veliko časa doma,  najpomembnejša lastnost preprosta dostopnost med sobami. 

Toda v primerih stanovanj, ki so omejena z velikostjo, obstajajo ogromne razlike glede teh 

značilnosti, zato je pri njih najbolj poudarjena učinkovita raba prostora. Instinktivno, 

arhitekti in razvijalci verjamejo, da imajo dobro izobraženi ljudje močno željo po študijski 

sobi, da velike družine potrebujejo večjo jedilnico, da zagotovijo komunikacijski prostor za 

več ljudi ali da družine staršev in odraslih otrok želijo prostorsko ločene spalnice. Vendar 

pa je resnično težko primerjati eno lastnost z drugo, če je zanjo treba žrtvovati nekatere druge 

lastnosti. Tako so Gao, Asami, Zhou in Ishikawa (2013) v svoji raziskavi, kjer so ugotavljali 

najljubšo izvedbo tlorisa na enaki tlorisni površini, povzeli pomembne indekse lastnosti 

stanovanj, ki so (1) funkcija, (2) prostorski odnosi in (3) udobje. Funkcija prostora vključuje 

naslednje atribute: širino prostora (označen z največjo skupno velikostjo dnevne sobe in 

jedilnice, dnevne sobe ali spalnice, ki meri primernost stanovanja za družabne dejavnosti), 

udobje postavitve pohištva v dnevni sobi (označeno je, ali ima dnevna soba neprekinjeni 

steni daljši od 3 m in če je v taki obliki, da sta lahko sedežna garnitura in televizor  nameščena 

na nasprotnih straneh prostora); širino kuhinje (označeno z največjo dolžino kuhinjske mize, 

ki se lahko udobno prilega notranjosti); fleksibilnost (označeno s tem, ali so ne-nosilne stene 

in priključki postavljeni tako, da bi lahko otežili ali onemogočili spreminjanje postavitve); 

in energijsko učinkovitost stanovanja (označeno z dolžino zunanjih sten).  

Prostorski odnosi se osredotočajo na organizacijo prostorskih enot, ki uporabljajo dva 

pristopa. Prvi pristop se nanaša na razdalje med prostori: od kuhinje do jedilne mize, od 

glavne spalnice ali druge spalnice do najbližje kopalnice in od balkona do kopalnice. Te 

razdalje merijo primernost tlorisov za najpogosteje opravljene dnevne aktivnosti. Primer, 

razdaljo od kopalnice do balkona, ki je pomembna za pranje ter sušenje perila na soncu, ipd. 

Drugi pristop, metoda predstavitve prostorske sintakse, ki se uporablja za izražanje globine 

prostorskih enot, v tem primeru stanovanj. Prostorska sintaksa je niz opisnih tehnik za 

analizo postavitve prostora, ki je še posebej uporaben za ponazoritev kulturnih idej, ki so 

objektivno in subjektivno prisotne v mislih (Hillier, Hanson & Graham, 1986). Podrobneje 

je opisana v poglavju 2.2. Udobje pa vključuje naslednje značilnosti: naravno svetlobo v 

jedilnici in dnevni sobi; razmerje med celotno površino sob obrnjenih proti jugu in celotnim 

notranjim prostorom; prezračevanje (merjeno z razmerjem dejanskih razdalj od južnih oken 

do severnih oken ter razdalj od spalnic do dnevnih prostorov);  prekinitev pogleda med 

vhodom in vrati kopalnice ter med jedilno mizo in vrati kopalnice. Globina tlorisov prinaša 

različne posledice pri dojemanju prostora. Na primer, tloris z manjšo globino je bolj odprt 

in poudarja oblikovno zasnovo tlorisa, medtem ko tloris z večjo globino deluje bolj zaprt in 

zaseben.  

Gao, Asami, Zhou in Ishikawa (2013) so v raziskavi uporabili 10 različnih spremenljivk, s 

katerimi so razložili skoraj 90 odstotkov variance modela. Nato so teh 10 faktorjev združili 

in poenostavili v štiri različne dimenzije, ki se lahko uporabijo za ocenjevanje specifičnih 

faktorjev tlorisa: sobnost, južna lega, zasebnost ter prostor za shranjevanje. Sobnost je 
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normalno v povezavi s številom sob, medtem ko je južna lega v povezavi s faktorjem lege 

dnevne sobe ter razmerja med površino vseh na jug ležečih sob proti celotni površini 

stanovanja. Dimenzija zasebnosti je bila v močni povezavi s percepcijo in dojemanjem 

prostora in sicer velikostjo največjega prostora (negativna korelacija) ter globinami 

(oddaljenostmi) med kuhinjo in dnevno sobo. Poleg tega je za zasebnost prav tako 

pomembna oddaljenost med spalnicami in vhodnimi vrati (pozitivna korelacija). Dimenzija 

'shranjevanja' pa je bila v korelaciji samo s specifičnim tlorisom, ki je imel posebej sobo za 

shranjevanje in katera se je izkazala za izrazito nepomembno na tej omejeni velikosti 

stanovanja, ki je znašala 86 kvadratnih metrov uporabne tlorisne površine.  

Montanana, Llinares in Navarro (2012)  so z anketo arhitektov ter laikov prišli do zaključka, 

da sta dobra funkcionalna razporeditev tlorisa stanovanja in pa inovativnost arhitekturnih 

rešitev najpomembnejši lastnosti pri nakupu stanovanjske nepremičnine. Llinares in Page 

(2007) sta izvedla študijo, ki analizira percepcijo kupcev nepremičnin in ugotovila kot 

najpomembnejše naslednje dimenzije: izvirnost in razkošje stanovanja, dobra postavitev 

prostorov, svetlost stanovanja in usmerjenost navzven ter prostorna, fleksibilna postavitev, 

ki daje občutek doma. 

Ozsoy in Atlas (1998) sta raziskovala vpliv fleksibilnosti in prilagajanja prostora na 

zadovoljstvo uporabnikov stanovanj ter ugotovila, da je le ta povezana s tremi glavnimi 

atributi; potrebami in značilnostmi uporabnika, stvarnimi lastnostmi prostora ter percepcijo 

in prepričanjem uporabnika o prostoru. Prišla sta do zaključka, da je zavedanje prostora v 

stanovanju sestavljeno iz spremenljivk, kot so velikost in oblika tlorisa, postavitev in tip 

opreme oz. pohištva ter barv. Povezava med dejansko velikostjo stanovanja in percepcijo 

velikosti je zelo kompleksna in zelo odvisna od organizacije prostora. Avtorja ugotavljata, 

da je stanovanje lahko zgrajeno iz najbolj kvalitetnih materialov ter z zelo estetsko dodelano 

končno obdelavo in detajli, vendar če bo prostor slabo izkoriščen, stanovalci ne bodo 

zadovoljni z bivanjem. Zato je za zadovoljstvo bivanja v stanovanju ključna oblika in 

postavitev tlorisa ter smiselna postavitev opreme, na kar pa imajo predvsem vpliv zasnovalci 

nepremičnin. Pomembnosti oblike in zasnove tlorisa smo se dotaknili že zgoraj, vendar je 

tudi postavitev pohištva in opreme zelo vezana na zasnovo tlorisa. Potavitev večine opreme 

in pohištvenih elementov je pogosto pogojena z napeljavo in priključki (elektrika, voda) in 

se zato težko korenito spreminja, ali pa je povezana z dodatnimi stroški. 

2.1 Razlika v percepciji med arhitekti in ne-arhitekti 

Arhitektura je dobro uveljavljen in spoštovan poklic, uvrščen na sam vrh, poleg prava in 

medicine, v smislu prestiža, elitizma in zahteve po tehnično strokovnem znanju. Arhitektura 

se lahko pohvali s številnimi uglednimi posamezniki, ki so postali slavni zaradi svoje 

povezanosti s posebnim slogom ali določeno zgradbo. Veliko stavb, ki so jih zasnovali ti in 

drugi izjemni arhitekti, so vzbudile občudovanje ali polemike in so kasneje prerasle v 

spomenike ali celo postale ikone. Arhitektura je predvsem izraz umetnosti stavbe, njene 
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sposobnosti, da hkrati izstopa in da se zlije s svojo okolico ter tako postane prepoznavni znak 

uspešnega arhitekta.  

Od časa Vitruviusa v 5. stoletju pr. n. št. si arhitekti prizadevajo odkriti temeljna načela 

grajene oblike, ki predstavljajo lepoto in harmonijo. Estetski vpliv stavbe izhaja iz njegove 

oblike in ta oblika je sestavljena iz vseh različnih elementov stavbe; velikosti, obsega, 

razmerij, prezence in prostornine, razmerja med deli in celoto ter tudi z okraski, svetlobo in 

senco, teksturo, dekoracijo in barvo. Umetnost je, kako jih najbolje kombinirati, da bi 

ustvarili uravnoteženo in harmonično estetsko izkušnjo. Poleg razprav o stilih ima 

arhitektura tudi razpravo, ki izhaja iz stavbe same. To je tisto, kar stavba sporoča. Ta 

simbolizem pa je lahko izražen kot direktni simbolizem ali kot zavedna in nezavedna 

prepričanja ter vrednote arhitekta, ali pa celo širše, v družbeno-ekonomske ali politične teme 

(Franklin, 2001). 

Vendar te stavbe niso nujno dojemane tako, kot si jih je zamislil arhitekt. Na primer, 

stanovanja, ki so jih zasnovali modernistični arhitekti, naj bi simbolizirala osebno identiteto, 

kraj in skupnost, vendar so jih uporabniki doživljali kot socialna stanovanja, anonimna, 

utesnjujoča in s pomanjkanjem prostora. Privilegiranost izgleda potencialno oddaljuje 

arhitekte od uporabnikov stavb, saj jih spodbuja, da sprejmejo zelo estetizirano perspektivo, 

ki pa lahko ni skladu z realnostjo uporabnikov. Nekaj, kar se javnosti zdi kot nemogoče 

bivalno okolje, lahko predstavlja zelo uspešno arhitekturo. Le nekaj arhitektov je 

zaskrbljenih zaradi te razlike med uporabniki in arhitekti, glede njihove obsedenosti s 

podobo in obliko stavb, na račun ustreznosti za potrebe navadnih ljudi. Arhitekti se tudi vse 

bolj umikajo od oblikovanja stanovanjskih nepremičnin, deloma zaradi domneve, da je vloga 

uspešnega arhitekta oblikovanje prestižnih zgradb, deloma pa zaradi neuspelega oblikovanja 

pri gradnji masovnih stanovanj v šesdesetih letih (Franklin, 2001).  

Poleg arhitekture obstajajo še številne druge akademske discipline, ki lahko prispevajo k 

razpravi o dobrem oblikovanju prostora, čeprav same niso posredno vključene v načrtovanje 

in oblikovanje prostora. To so discipline, ki sodelujejo v odnosih med ljudmi in prostorom.  

Okoljska psihologija se je pojavila v poznih šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja v ZDA, zlasti za pomoč oblikovalskim poklicem za ustvarjanje primernih grajenih 

okolij; od delov mest in sosesk, do hiš in stanovanj ter sob in pohištva v njih. Izhajala je iz 

kognitivne psihologije, z jasno osredotočenostjo na posameznikovo in individualno vedenje. 

Pristop, ki temelji na psihologiji, govori o prostoru in njegovi povezavi s čustvi, zasebnostjo, 

teritorialnostjo in pripadnostjo, s čimer se poglobi razumevanje dejavnikov, ki vodijo k 

navezanosti lokacije, kraja in prostora. Veda pomaga pojasnjevati potrebo po »prilagajanju« 

krajev k razvoju in ohranitvi občutka lastne identitete. Proučevanje koncepta povezovanja 

prostora, ki povezuje okoljsko psihologijo z raziskovanjem ljudi in prostora, se je razvila v 

ZDA v devedesetih letih dvajsetega stoletja. Tedaj ni bila več osredotočena na povezovanju 

posameznika s prostorom, ampak se je prenesela na kontekst in pomen, ki ga ima prostor. 
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Osrednja skrb je bila upoštevanje socialnih in kulturnih dejavnikov, ki vplivajo na odnose 

med ljudmi in njihovimi okolji, zlasti v okolju doma (Franklin, 2001). 

Specifike stanovanj so zelo pomembni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo in kvaliteto 

bivanja. Zato so tlorisi stanovanj ne samo osnova za predstavo in predstavitev stanovanjskih 

nepremičnin, ampak tudi zelo pomembno komunikacijsko orodje med arhitekti in 

investitorji med procesom projektiranja. Kljub temu so številne študije pokazale, da arhitekti 

drugače vrednotijo arhitekturo kot ne-arhitekti in uporabljajo različne kategorizacijske 

sheme za interpretacijo arhitekture (Montanana, Llinares & Navarro, 2012). 

Boumova in Zdrahalova (2016) sta s študijo analizirala razlike v tlorisnih preferencah 

arhitektov in ne-arhitektov. Kvalitativni podatki so bili zbrani z intervjuji in spletno anketo, 

v kateri so vprašani morali izbrati najboljšo postavitev tlorisa izbrane velikosti stanovanja in 

pojasniti svojo izbiro. Tlorisni načrti, ki so bili uporabljeni v študiji, so vključevali izvorno 

postavitev socialističnega stanovanja in dva prenovljena tlorisa, ki so jih oblikovali sodobni 

arhitekti. Primarne razlike so predvsem v prostorskih ureditvah tlorisa, saj so bili izločeni 

vsi drugi vplivi, vključno z geografsko usmeritvijo, številom sob in obliko tlorisa. Rezultati 

so pokazali pomembne razlike v preferencah tlorisev arhitektov in ne-arhitektov. Medtem 

ko je večina arhitektov raje preoblikovala postavitev, so ne-arhitekti podprli prvotno 

postavitev socialističnega stanovanja. V skupini arhitektov se je prvotni tloris štel za 

zastarelega, predvsem zaradi zajetnega dela hodnika, ki zmanjšuje bivalne prostore ter 

integriranost prostorov. Kljub temu, da so arhitekturne in prostorske lastnosti socialističnih 

stanovanjskih objektov pogosto predmet strokovne kritike, je raziskava pokazala, da so ne-

arhitekti pozitivno ocenili uporabnost in praktičnost izvirne postavitve tlorisa, kljub temu, 

da je bila izvedena konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja in med arhitekti velja za 

zastarelo. Med postopkom vrednotenja so ne-arhitekti skoraj izključno upoštevali topološke 

lastnosti stanovanj, kot so dostop do sob ali povezave med njimi. Prostorska topologija 

stanovanj je imela ključno vlogo pri diferenciaciji arhitektov in ne-arhitektov. Ključni 

dejavnik, po katerem so se razlikovale preference obeh skupin, je bila zahtevana raven 

zasebnosti. Konflikt med arhitekti in ne-arhitekti je bil povezan z opredelitvijo in 

razporeditvijo javnih in zasebnih območij v postavitvi stanovanja. Arhitekti so pozitivno 

ocenili postavitev dnevne sobe v osrednji položaj in prostorsko ločevanje zasebnih prostorov 

ter omogočanje dostopa do nje skozi bivalna območja. V nasprotju s tem so ne-arhitekti 

dajali prednost neposrednemu dostopu do vseh zasebnih in javnih prostorov direktno iz 

vhoda v stanovanje.  

Mueller (1981)  je izvedel raziskavo, s katero je želel preveriti, kako se potrebe uporabnikov 

enodružinskih hiš prenesejo v dejanske zasnove hiš. Študenti arhitekture so izrisali več 

tlorisov hiš za štiri precej različne hipotetične uporabnike. Dobili so kratke napotke o 

prostorskih zahtevah ali življenjskih značilnostih bodočih uporabnikov. Ugotovil je, da ko 

arhitekti ne dobijo veliko informacij, so specifike tlorisov bolj odvisne od arhitekta, ki je 

tloris izrisal, kot pa uporabniških potreb. Poleg tega pa je ugotovil, da ko so zahteve 

uporabnikov izražene samo v prostorskih pogojih (sobnost in/ali velikost), so oblikovne 
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zasnove funkcija uporabnika, ne pa arhitekta. Več kot je bilo informacij o potrebah in 

zahtevah uporabnikov, bolj so si bili izrisani tlorisi medseboj podobni. Ko so bili arhitektom 

podane samo značilnosti življenjskega  sloga uporabnikov, so bili rezultati zasnov zelo 

različni. Poskus je pokazal, da (a) študenti arhitekture z lahkoto ravnajo v skladu s podatki 

o prostorskih zahtevah in soglasno definirajo najbolj primerne zasnove za vsakega 

uporabnika; (b) informacije o življenjskih značilnostih in profilih dejavnosti na drugi strani 

obravnavajo različni študentje različno. V slednjem primeru so izdelane zasnove hiš bile 

precej različne, saj imajo različni ljudje različne interpretacije za življenske sloge in očitno 

arhitekturna stroka tega ne definira tako natančno. 

Montanana, Llinares in Navarro (2012) so primerjali percepcijo arhitektov in laikov 

arhitekturne stroke pri izbiri stanovanjskih nepremičnin v dveh različnih okoliščinah v 

Valenciji v Španiji. Prvič so ugotavljali percepcijo glede nakupa nepremičnine, v kateri bi 

živeli sami, drugič pa nakupa nepremičnine kot investicije. Pri nepremičnini, v kateri bi sami 

živeli, so in eni in drugi najprej iskali funkcionalen tloris in pa inovativne rešitve. Razlika je 

bila pri tretjem najpomembnejšem atributu, ki je za arhitekte bila svetlost in orientacija 

navzven, medtem ko je bila za laike pomembnejša percepcija občutka doma, ki ga 

nepremičnina ponuja. Pri nakupu nepremičnine kot investicije pa prihaja do večjega 

razkoraka med atributi, ki jih iščejo skupine kupcev. Arhitekti so tako na prvo mesto 

postavili inovativnost oblikovanja, željo po originalnosti in lastni osebnosti stanovanja, na 

drugo mesto svetlost in odprtost stanovanja, tukaj je bil ključen razgled in kot tretji 

najpomembnejši atribut, da je stanovanje mirno in varno. Laiki pa so pri iskanju 

investicijskih nepremičnin najprej iskali, da je stanovanje dovolj prostorno in prilagodljivo, 

kar odraža primernost za družine, na drugo mesto so postavili funkcionalen in racionalen 

tloris in na tretje mesto so postavili atribut inovativnosti stanovanja. Avtorjev zaključek je 

tako bil, da razlike med arhitekti in laiki arhitekturne stroke so, vendar niso pretirano velike. 

Glavna razlika je v tem, da arhitekti veliko večjo težo pri izbiri stanovanja pripišejo 

inovativnosti pri oblikovanju ter dovršenosti in občutku luksuza, ki ga stanovanje daje, v 

primerjavi z laiki, katerim je najpomembneje, da je stanovanje kar se da racionalno in 

funkcionalno razporejeno. Rezultat ne preseneča, saj se arhitekti veliko posvečajo ravno 

temu v svojem delu in zato znajo to tudi najbolje ceniti.  

2.2 Postorsko - družbena logika (Space Sintax) 

Prostorsko sintakso (angl. space sintax) literatura opisuje kot raziskovalni program, ki 

raziskuje odnos med človešo družbo in prostorom z vidika splošne teorije o strukturi 

naseljenega prostora v vseh njenih različnih oblikah: zgradbah, naseljih, mestih ali celo 

pokrajinah. Človeška družba uporabljaja prostor kot ključni in potreben vir pri organizaciji 

in pri tem se življenski prostor konfigurira. Konfiguracija prostora je v smislu prostorske 

sintakse pretvorba neprekinjenega prostora v sklop povezanih, diskretnih enot. Pretvarjanje 

prostora v diskretno konfiguracijo je uporabno, saj se lahko za posamezne dele uporabljajo 

različne oznake; te dele lahko nato dodelimo različnim skupinam, ljudem ali dejavnostim; 
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različna pravila obnašanja so lahko povezana z različnimi deli prostora; in posamezni deli 

prostora se lahko prepoznajo, da nosijo določeno kulturno ali simbolno sporočilo. Tak 

pogled pomeni, da konfigurirani prostor omogoča preslikavo obstoječe socialne strukture 

nase; teorija prostorske sintakse pa zanika to razlikovanje med prostorom kot obliko in 

družbo kot vsebino. Namesto tega je osrednji prostor znotraj raziskovalnega programa 

sintakse prostora, socialna struktura, ki je inherentno prostorska in obratno, da ima 

konfiguracija naseljenega prostora temeljno socialno logiko. Pomembna posledica te trditve 

je, da razmerje med družbo in prostorom ni le preslikava ene domene na drugo, ampak ima 

tudi dinamičen vidik; drug drugega spreminjata in prestrukturirata. Primer te medsebojne 

spremembe je razviden iz aktivnosti določanja meja pri konfiguriraciji prostora (Bafna, 

2003). 

Razmejitev prostora omogoča, da se med sestavnimi prostori pojavijo posebni odnosi 

dostopa ali vidljivosti, kar ustvarja verjetnostne vzorce gibanja in srečanja med uporabniki 

prostora. Učinek je neposreden tako za družbo, kot za prostorsko konfiguracijo. Nekatere 

prostorske komponente v celotni konfiguraciji bodo ponudile višjo stopnjo nenačrtovanega 

srečanja med uporabniki prostora in druge sorazmerno višjo stopnjo zasebnosti. Podobno, 

zagotavljanje svobode gibanja izbranim članom v posamezne prostore in iz njih ter omejitev 

te svobode gibanja drugim, v določenih prostorih ustvarja ravni odgovornosti, delitev dela 

ter hierarhije, ki pomagajo ohranjati določeno stopnjo socialne zapletenosti organizacij 

(Hillier, Penn, Hanson, Grajewski & Xu, 1993). Cilj raziskave prostorske sintakse  je razvoj 

strategije opisovanja konfiguriranih, naseljenih prostorov (zgradb ali naselij), tako da se 

lahko na enostaven način izkaže njihova osnovna socialna logika. 

Primarni predmet analize v raziskavi prostorske sintakse je torej konfiguriran prostor - 

običajno v obliki načrtov tlorisov stavb ali načrtov mest. Analitična študija konfiguriranega 

prostora se prevede v abstraktni format, ki se osredotoča na njegovo topologijo. Ta abstraktni 

postopek temelji na predpostavki, da se družbeno pomembni vidiki konfiguracije prostora 

lahko zajamejo na ravni topološkega opisa. Dokumentirani topološki zapisi so bolj 

zanesljivi, raziskovalcem omogočajo sistematičen način, kako upoštevati splošno sociološko 

pomembne geometrijske razlike med konfiguracijami prostora. To omogoča topološko 

kategorizacijo večih različnih prostorov in njihovo medsebojno primerjavo (Bafna, 2003). 

Na ta način lahko celo ravni zasebnosti med prostori preslikamo neposredno na shemo. 

Bistvo tega preprostega primera je zajetje družbeno pomembnih informacij o uporabnikih, 

ki se nahajajo v tem pisarniškem prostoru s shemo, ne da bi uporabili informacije glede 

relativne velikosti prostorov. Topološki odnos sestavnih enot je veliko bolj pomemben v 

primerjavi z drugimi sociološko pomembnimi prostorskimi atributi (Bafna, 2003). 
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Slika 1:Preslikava pisarniškega tlorisa v shematski prikaz prostorov 

 

Vir: Bafna (2003). 

a. Shema tlorisa pisarne: A in X sta asimetrično pozicionirana v odnosu na P, A in B pa sta simetrična. 

Odnosi med prostori so ponazorjeni shematsko, vozlišča predstavljajo prostore (sobe),  premice med 

vozlišči prikazujejo povezave. Shema na desni strani prikazuje oddaljenosti oz. globine prostorov od 

hodnika P. 

b. Odprtje dodatnega hodnika Q, doda možnost krožnega gibanja skozi pisarniški tloris in popolnoma 

spremeni družbene odnose in dinamiko prostora. 

Preslikavo obstoječih družbenih odnosov na prostorsko strukturo je možno še nadgraditi. Na 

primer, čeprav pisarna vodje odraža svojo višjo pozicijo v upravni hierarhiji, ima po drugi 

strani asistent  razmeroma višjo stopnjo nadzora v praktičnem smislu. On ali ona lahko 

nadzoruje dostop do vodje in hkrati tudi spremlja njegovo gibanje. Če pa ima vodja tudi 

ločen dostop do svoje pisarne, kot je prikazano na sliki 1b pa takšen nadzor občutno oslabi. 

Prostorska konfiguracija zato ne reproducira le obstoječih hierarhičnih odnosov, temveč 

pomaga pri oblikovanju posebnih vzorcev družbenih odnosov. Natančneje, zdi se, da sta dva 

atributa prostorske konfiguracije ustrezna, opisana sta preko ene spremenljivke, globine 

prostora (Bandyopadhay & Merchant, 2006). Globina med prostori se lahko neposredno 

meri s štetjem vmesnih presledkov med prostori. Ena od lastnosti prostorske konfiguracije, 

ki temelji na globini, je prej omenjena asimetrija. Kot je prikazano na sliki 2b, večja kot je 

razlika med relativnimi globinami dveh presledkov glede na tretjo (v tem primeru javni 

hodnik), večja je hierarhična razlika med njimi. 

 

 



30 

Slika 2: Preslikava sheme prostora v povezana vozlišča praviloma ne zajame dejanskega 

družbeno-prostorskega odnosa med prostori 

Vir: Bafna (2003). 

Po drugi strani pa imajo v tem položaju prostori, ki so hierarhično nižji, večjo stopnjo 

nadzora. Sedež asistenta v odnosu do pisarne vodje in hodnika do upravnih pisarn je v 

položaju večje kontrole. Kot smo že videli, je način, na katerega se lahko odpravi učinek 

nadzora z ustvarjanjem različnih krogov ali obročev, po katerih se uporabniki lahko gibajo. 

Odprtje drugega hodnika ne vpliva samo na zmanjšanje učinka globine (z zmanjšanjem 

splošne zasebnosti pisarne vodje), temveč tudi  ustvari alternativne poti in s tem zmanjšuje 

nadzor, ki ga določa javni hodnik. V splošnem so bistveni družbeni učinki prostorske 

konfiguracije določeni z vzajemno asimetrijo sestavnih prostorov in njihovo porazdelitev po 

obročih in verigah, ki omogočajo gibanje. Oba aspekta prostorske porazdelitve sta tako 

dobro zajeta v shemi in zaradi tega je ta shematski prikaz ključni element analize prostorskih 

sintaks (Bafna, 2003). 

3 RAZISKAVA DEJAVNIKOV VPLIVA 

V empiričnem delu je bila na podlagi podatkov o prodanih stanovanjih opravljena hedonska 

analiza dejavnikov vpliva na povpraševanje. Na vzorcu podatkov iz Celovških dvorov, ki 

smo jih pridobili s strani Družbe za upravljanje terjatev bank (v nadaljevanju DUTB), smo 

ugotavljali vpilv specifičnih dejavnikov stanovanj in mikrolokacije na povpraševanje po 

stanovanjih. 
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Namen magistrskega dela je določiti, kateri specifični dejavniki nepremičnin ter 

mikrolokacije vplivajo na povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah. Z analizo večjega 

števila stanovanj iz iste soseske lahko zanemarimo veliko faktorjev, ki se navadno 

uporabljajo v hedonskih analizah, ki bi sicer imeli sorazmerno velik vpliv na povpraševanje; 

faktor lokacije in vseh spremenljivk v povezavi z njo, časa gradnje, kvalitete gradnje in se 

osredotočimo samo na mezolokacijske ter specifične dejavnike stanovanj. Poleg tega, ker je 

bil vzorec stanovanj prodan v kratkem času, lahko zanemarimo tudi makroekonomske 

dejavnike, ki vplivajo na trg nepremičnin in vpliva časa prodaje (angl. time on market). 

Cilj magistrskega dela je analizirati specifične dejavnike stanovanj in mikrolokacije ter 

določiti velikost vpliva dejavnikov na povpraševanje, raziskati medsebojno hierarhijo 

dejavnikov ter njihove medsebojne povezave. 

Prodaja omenjenega vzorca podatkov je potekala po sistemu dražbe. Vsak ponudnik je lahko 

oddal več ponudb, pri čemer se je za eno ponudbo štel en izpolnjen obrazec. Vsaka 

posamezna ponudba je lahko vključevala do 3 stanovanja, razvrščena od najbolj, pa do 

najmanj zaželjenega. Z vsako oddano ponudbo je lahko ponudnik kupil le en predmet 

prodaje. Izklicna cena dražbe za vsako stanovanje je bila vnaprej določena s strani 

prodajalca, dražitelji pa med seboj niso vedeli za vrednosti oddanih ponudb. Pravico nakupa 

si je zagotovil dražitelj, ki je ponudil največjo vrednost za stanovanje. Vrednosti 

zmagovalnih ponudb niso bile razkrite vsem dražiteljem, znane so samo prodajalcu in 

končnemu kupcu. Taka oblika dražbe je po angleško znana kot 'first-price sealed-bid 

auction' in je oblika Bayesove igre nepopolnih informacij (Levin, 2004). Zaradi omenjenega 

načina prodaje lahko sklepamo, da je večina kupcev, ki so oddali zmagovalne ponudbe 

skrbno ocenila stanovanje na podlagi izbranih informacij in lastnih preferenc, kar nam daje 

zelo smiselno izhodišče za raziskavo.   

3.1 Raziskovalni vprašanji 

Raziskovalni vprašanji magistrskega dela so: 

• Kateri specifični faktorji stanovanj vplivajo na povpraševanje po stanovanjih in v 

kolikšni meri? 

• Kateri faktorji mikrolokacije stanovanj vplivajo na povpraševanje in v kolikšni meri? 

Naloga v empiričnem delu ni vključevala družbeno-ekonomskih lastnosti kupcev saj nam za 

izbrano sosesko niso bili na voljo. 

3.2 Hedonska metoda v nepremičninah 

V splošnem se hedonska metoda uporablja za ocenjevanje vrednosti ali povpraševanja po 

določenem blagu. Hedonska metoda razčleni proučevano blago na njegove homogene 

sestavne značilnosti in pridobi prispevne vrednosti vsake značilnosti posebej. To seveda 
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zahteva sposobnost, da se lahko proučevanemu predmetu določi vrednost vsakega atributa 

posebej (Lancaster, 1966). Dobrine na trgu pa praviloma niso neposredno primerljive, zato 

jih je treba pred primerjavo prilagoditi glede na spremembo kakovosti dobrin, kar hedonska 

metoda naredi z modelom implicitnih cen. Model implicitnih cen temelji na predpostavki, 

da skupino heterogenih proizvodov opisuje vektor, ki je sestavljen iz objektivnega števila 

merljivih karakteristik. Tako se lahko vsakemu blagu ali predmetu določi vrednost glede na 

vsebovane karakteristike tega vektorja, oz. »paketa« lastnosti. Heterogeni proizvodi 

zagotavljajo, da je izbira vektorjev res velika, nedeljivost proizvodov pa ,da kupec ne more 

kupiti le nekaterih lastnosti tega vektorja, ampak le celoto. Hedonski model se določi z 

regresijo, kjer se cene različnih lastnosti izrazijo kot funkcija njihovih lastnosti in vsak 

regresijski koeficient je ocena doprinosa te lastnosti h končni ceni (Rosen, 1974, str. 42-46).  

V nepremičninah se hedonska metoda uporablja za prilagodljivost in primerljivost 

heterogenosti nepremičnin. Ker so nepremičnine izrazito heterogene dobrine, je težko 

oceniti povpraševanje po njih na generičen način. Zato se s pomočjo hedonske metode 

nepremičnino »razstavi« na njene sestavne dele in ugotavlja doprinose vsakega 

posameznega dela. Ključna domneva pri hedonski analizi cen je, da se lahko vrednost 

nepremičnine razstavi na določen skupek lastnosti te nepremičnine in to implicitno zahteva, 

da je nepremičnina z boljšimi lastnostmi vrednotena višje kot nepremičnina s slabšimi 

lastnostmi (Pavlin, 2006). 

Tako je funkcija cene nepremičnine zapisana v obliki: 

 𝑃 = 𝑓 (𝑙, �⃑⃑⃑�, 𝑠) (1) 

Glede na delitev mikrekonomskih dejavnikov, ki smo jih definirali v tej nalogi, je funkcija 

P posledično sestavljena iz treh tipov vektorjev. Vektor »l« vsebuje mezolokacijske 

dejavnike 𝑙 = (𝑙1, 𝑙2, 𝑙3, … ), vektor »m«, vsebuje mikrolokacijske dejavnike: �⃑⃑⃑� =

(𝑚1, 𝑚2, 𝑚3, … ), ter specifične lastnosti stanovanj so predstavljene z vektorjem »s«: 𝑠 =

(𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, … ). 

Funkcija P je lahko linearna ali nelinearna, cena se lahko, glede na spremembe ostalih 

karakteristik, spreminja hitreje ali počasneje. Ko ločimo funkcijo cene glede na katero od 

pripadajočih značilnosti, dobimo implicitno cenovno funkcijo za to posebno značilnost. 

Implicitna pa zato, ker je cenovna funkcija razkrita indirektno preko tega, koliko so zanjo 

ljudje pripravljeni plačati. V drugi fazi se z regresijo teh implicitnih cen glede na dejanske 

količine izbranih lastnosti določi mejna cena, ki so jo kupci pripravljeni plačati za izbrano 

lastnost. Rezultat hedonske analize tako pove, kako se cene spreminjajo glede na spremembo 

ene enote karakteristike, ob tem, da ostanejo vse ostale karakteristike konstantne (Xiao, 

2017, str. 12-15). 
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Teoretično je možno s hedonično analizo zajeti vse relevantne karakteristike, ki so empirično 

objektivno merljive. Metoda pa je tudi privlačna zaradi njene enostavne empirične ocene 

povpraševanja. Kljub temu pa so mnenja glede njene uporabnosti deljena. 

Kot omejitve hedonske analize Xiao (2017, str. 12-15) našteva: 

• Metoda predpostavlja, da ima vsak kupec predhodno znanje glede potencialnih 

pozitivnih in negativnih dejavnikov, ki vplivajo na nakup nepremičnine. Na primer 

nekdo, ki ne ve, kako izgleda živeti ob železnici, koliko hrupa to dejansko prinese in 

kako bo to vplivalo na njegovo bivanje v toplejših mesecih, ko so okna odprta, bo 

težko pravilno ocenil tako nepremičnino. 

• Metoda ocenjuje pripravljenost ljudi, da plačajo domnevno spremembo lastnosti 

nepremičnine in z njo povezane posledice. Če se ljudje ne zavedajo povezave med 

okoljskimi lastnostmi in njihovimi koristmi za njih ali njihov prispevek k vrednosti 

nepremičnine, se vrednost ne odraža v ceni nepremičnine. 

• Model deluje ob predpostavki, da imajo ljudje glede na svoje finančne zmožnosti 

možnost izbrati kombinacijo lastnosti nepremičnine, katere jim največ pomenijo. 

Model pa ne upošteva, da na vrednosti in cene nepremičnin na trgu vplivajo tudi 

zunanji dejavniki, kot so obrestne mere in obdavčitve. Poleg tega pa model ne 

upošteva, da na primer, če si mlada družina želi kupiti hišo z vrtom v mestnem 

središču, taka kombinacija atributov nepremičnin mogoče sploh ne obstaja v tem 

(pod)trgu nepremičnin, kjer družina kupuje. 

• Problem multikolinearnosti modela; ena od napovedovalnih spremenljivk v 

večkratnem regresijskem modelu je lahko linearno odvisna od drugih. V takem 

primeru se lahko ocene koeficientov večkratne regresije močno spremenijo ob 

manjših spremembah modela ali podatkov. Multikolinearnost ne zmanjša napovedne 

moči ali zanesljivosti modela kot celote, vsaj v okviru vzorčnega podatkovnega niza; 

vpliva samo na izračune posameznih napovednikov. To pomeni, da lahko 

multivariatni regresijski model s kolinearnimi prediktorji kaže na to, kako dobro 

celotni snop prediktorjev napoveduje spremenljivko rezultata, vendar morda ne daje 

veljavnih rezultatov o posameznem napovedovalcu ali o tem, kateri napovedovalci 

so odvečni glede na druge.  

• Hedonski model cen predpostavlja, da bodo spremembe cen na trgu avtomatske ob 

spremembri atributov, vendar se v realnosti na nepremičninskem trgu spremembe 

dogajajo z zamikom, še posebej na majhnih in plitkih trgih, kot je slovenski. 

Kljub zgoraj naštetim omejitvam pa je hedonska analiza primerna za ocenjevanje povezav 

med karakteristikami nepremičnin na podlagi dejanskih odločitev kupcev. Hkrati je metoda 

dovolj prilagodljiva, da omogoča prilagoditev glede na tržne razmere in povezave z 

zunanjimi dejavniki. Razmeroma enostavno je pridobiti podatke o prodaji nepremičnin in 

značilnosti ter jih primerjati z drugimi viri podatkov (Rant, 2003, str. 14-17). 
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3.3 Empirična raziskava 

3.3.1 Opis soseske  

Soseska Celovški dvori se nahaja v Ljubljani, v Šiški. V njej je 833 stanovanj s pripadajočo 

shrambo, 32 poslovnih prostorov ter 1805 parkirnih mest. Sosesko so začeli graditi leta 2007 

in jo dokončali leta 2010. Stanovanja so se v začetni prodajni fazi prodajala po poročanju 

medijev po ceni okrog 2800 evrov na kvadratni meter (Skladi, 2014). Takrat se je povprečje 

prodanih novih stanovanj v Ljubljani gibalo okrog 3300 evrov na kvadratni meter (GURS, 

2010). Nato je šlo gradbeno podjetje, ki je gradilo sosesko, Vegrad AM, v stečaj. Sledila je 

prodaja po sistemu dražbe stanovanj iz stečajne mase Vegrada AM v letih 2011-2012 po 

ceni okrog 1750 evrov na kvadratni meter, vendar ni bilo prodanih veliko stanovanj (Feniks 

media d.o.o., 2012.). Razlog je verjetno v vsesplošno krizi, ki je v tistem času močno 

prizadela Slovenijo ter tudi zaradi afer v zvezi s sosesko, ki so se pojavile v medijih. Velik 

del stanovanj iz stečanje mase je takrat odkupil Javni stanovanjski sklad mestne občine 

Ljubljana, ki ima v soseski 419 neprofitnih stanovanj. Ta stanovanja so bila kmalu po 

dokončanju vseljena. Zaradi teh neprofitnih stanovanj je soseska nekoliko nenavadna, saj je 

v njej praktično polovica stanovanj neprofitnih in se v soseski mešajo različne socialne 

strukture. Po uspešnem prenosu terjatev NLB do propadlega gradbinca, Vegrada AM, na 

Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) pa je oktobra leta 2016 ponovno stekla prodaja 

še zadnjih 226 stanovanj v Celovških dvorih, katera se nahajajo v našem vzorcu. Prodaja je 

potekala v treh fazah, tako so najprej na trg ponudili 58 stanovanj iz prve lamele, nato v 

drugi fazi 51 stanovanj iz druge lamele in v tretji fazi še preostalih 117 stanovanj iz tretje do 

šeste lamele (DUTB, brez datuma; Mihjalovič, 2016). 

Slika 3: Soseska Celovški dvori - pogled vzdolž Rakuševe ceste proti Celovški cesti 

 

Vir: DUTB (brez datuma). 
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Soseska je grajena v 14. etažah z masivno armiranobetonsko nosilno konstrukcijo z 

vertikalnimi stenami, srebri ter medetažnimi armiranobetonskimi ploščami. V prvih štirih 

podzemnih etažah se nahajajo garaže za stanovalce ter shrambe vseh stanovanj. V 

nadzemnem delu je skupaj s pritličjem 10 etaž. Stanovanjski del je v osrednjem delu 

zasnovan iz dveh sklopov objektov. Vsak sklop je sestavljen iz nižjega dela vzdolžno ob 

povezovalni cesti (Rakuševa cesta) in pravokotno nanj postavljenih višjih objektov. V kleti, 

pritličju in prvem nadstropju so v stanovanjskih objektih predvideni poslovni in trgovski 

prostori ter lokali za ostale storitvene dejavnosti. Stanovanja od prve do šeste nazdemne 

etaže so 'standardna', od sedme do zadnje, desete pa so 'nadstandardna'. Razlika med temi 

stanovanji je predvsem v kvaliteti vgrajenega stavbnega pohištva in kvaliteti finalne 

obdelave. Poleg tega višje ležeča stanovanja ponujajo v splošnem več terasastih površin. V 

vseh lamelah so prisotna tudi dvigala. Soseska je locirana v Šiški, znotraj obvoznice in ima 

zaradi neposredne bližine Celovške ceste dobro povezavo tako z javnim prometom, kot 

dostopnostjo do severne ljubljanske obvoznice. V okolici je vsa potrebna infrastruktura, 

soseska je urejena s parki, športnimi površinami in pešpotmi (DUTB, brez datuma). 

V splošnem pa neposredna okolica soseske Celovški dvori v času pisanja naloge 2017/2018 

ni bila očem najbolj prijazna. Proti severu se razteza veliko gradbišče, ki ga sicer v času 

prodaje še  ni bilo. Proti zahodu stoji gradbena jama nasedlega projekta, kjer naj bi po zadnjih 

informacijah stali dve stanovanjski stolpnici, proti jugu in jugovzodu se razprostira 

parkirišče za avtobuse celotnega Ljubljanskega potniškega prometa (v nadaljevanju LPP), 

katero je tudi velik izvor hrupa, predvsem v jutranjih urah. Stanovanja iz soseske Celovških 

dvorov, ki smo jih vključili v naš model, kljub temu, da niso bila nikoli vseljena, niso nova. 

Stanovanja so stala prazna, brez vzdrževanja od leta 2010 in nekateri kupci poročajo o 

problemih z zamakanjem vode ter slabo izvedenimi zaključnimi deli (Pro Plus d.o.o., 2017). 

Kljub temu pa je DUTB vsem kupcem stanovanj zagotovila garancijo, katera je namenjena 

odpravi morebitnih napak pri gradnji.  

3.3.2 Spremenljivke ter opis vzorca stanovanj 

V analizi smo uporabili 24 različnih spremenljivk ter dva modela. Kot odvisni spremenljivki 

nastopata prodajna cena na kvadratni meter prodajljive površine ter število oddanih ponudb 

za stanovanje, vsaka v svojem modelu. Kot pojasnjevalne spremenljivke pa uporabljamo 

preostale spremenljivke, predstavljene v tabeli 1. 

Spremenljivke smo oblikovali glede na teoretične ugotovitve iz prvega dela naloge ter glede 

na razpoložljive podatke. Prodajna cena je izražena v EUR/m2 prodajljive površine. 

Prodajljiva površina je funkcija uporabne površine, lože in terase ter pripadajoče shrambe. 

Deleži doprinosa k prodajljivi površini so predstavljeni v spodnji enačbi. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑙𝑗𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 = 𝑢𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 + 0.75 ∗ 𝑙𝑜ž𝑎 + 0.25 ∗ 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎 + 0.25 ∗

𝑠ℎ𝑟𝑎𝑚𝑏𝑎   (2) 



36 

Uporabljen vzorec podatkov stanovanj vključuje naslednje spremenljivke: 

Tabela 1: Spremenljivke uporabljene v hedonski analizi 

# Oznaka 

spremenljivke 

Opis spremenljivke Tip spremenljivke 

1 Tip Sobnost Številjska spremenljivka 

2 Lamela Pozicija v lameli; soseska ima 6 lamel. Lamela 1 je bila 

prva postavljena na dražbo in ne najbolj oddaljena od 

Celovške ceste 

Številjska spremenljivka 

3 Nadstropje2   Številjska spremenljivka 

4 Visoka nadstropja Nadstandardno opremljeno stanovanje (etaže 7-10) Navidezna spremenljivka 

5 Nizka nadstropja Standardno opremljeno stanovanje (etaže 0-6) Navidezna spremenljivka 

6 Prodajljiva 

površina 

Up. površina + 0.75*loža + 0.25*terasa + 

0.25*shramba 

Številjska spremenljivka 

7 Orientacija SV  Stanovanje ima dnevni del orientiran na SV smer neba Navidezna spremenljivka 

8 Orientacija JZ  Stanovanje ima dnevni del orientiran na JZ smer neba Navidezna spremenljivka 

9 Orientacija JV  Stanovanje ima dnevni del orientiran na JV smer neba Navidezna spremenljivka 

10 v_terasa Velikost terase v m2 Številjska spremenljivka 

11 v_loža Velikost lože v m2 Številjska spremenljivka 

12 v_shramba Velikost shrambe v m2 Številjska spremenljivka 

13 št. prip. PM Število stanovanju pripadajočih parkirnih mest Številjska spremenljivka 

14 Dupleks/Tripleks Stanovanje je v dveh ali treh etažah Številjska spremenljivka 

15 v_lože in 

terase/NTP 

Velikost lože in terase proti celotni neto tlorisni 

površini 

Številjska spremenljivka 

16 Nezastiran pogled Stanovanje ima nezastiran pogled, gleda ven iz soseske Navidezna spremenljivka 

17 Delno zastiran 

pogled 

Stanovanje ima delno zastiran pogled s strani drugih 

delov stavbe 

Navidezna spremenljivka 

18 Izpostavljenost 

hrupu 

Stanovanje je izpostavljeno hrupu iz Rakuševe ceste Navidezna spremenljivka 

19 Lega notranja/ 

zunanja 

Zunanja/notranja lega v večstanovanjski stavbi glede 

na št. zunanjih sten  

Navidezna spremenljivka 

20 UP/NTP razmerje Razmerje med uporabno površino ter neto tlorisno 

površino 

Številjska spremenljivka 

21 Št. kopalnic Ali ima stanovanje poleg glavne kopalnice še WC Številjska spremenljivka 

22 v_lože/NTP Velikost lože / neto tlorisni površini Številjska spremenljivka 

23 Premija Razlika med izklicno in prodajno ceno Številjska spremenljivka 

24 Št. oddanih 

ponudb 

Število oddanih zavezujočih ponudb za stanovanje Številjska spremenljivka 

Vir: Lastno delo. 

Podatki za Celovške dvore so vključevali podatke za zadnjih 226 stanovanj, od katerih je 

bilo po sistemu dražbe prodanih 224. Stanovanja so velika od 35,8 m2 do 298,2 m2 neto 

tlorisne površine, s povprečno velikostjo 106.5 m2. V to velikost stanovanja so vštete vse 

notranje in zunanje tlorisne površine ter tudi shrambe, površina parkirnih površin v garaži 

                                                 

2 Stavba ima poleg pritličja še 9 nadstropij. V nalogi je zaslediti tudi poimenovanje z etažami, v tem primeru se pritličje smatra za 1. Etažo 

in ima stavba skupno 10 (nadzemnih) etaž. 
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pa je izključena. Faktor med uporabno površino in celotno neto tlorisno površino se za ta 

stanovanja giba med 0,23 in 0,83, s povprečjem 0,59, iz česar lahko sklepamo, da ima večina 

stanovanj razmeroma velike lože in/ali terase ter shrambe. 

Tako je v našem vzorcu stanovanj daleč največ trosobnih stanovanj, samo 2 enosobni 

stanovanji in samo eno pet-sobno stanovanje. Enosobni stanovanji smo zaradi 

enostavnejšega grafičnega prikaza pripojili garsonjeram. Definicija eno-sobnega stanovanja 

v primerjavi z garsonjero je privzeta dobljenemu vzorcu stanovanj, v splošnem pa imata 

enosobni stanovanji nekoliko večjo uporabno površino od garsonjer.  

Slika 4: Število stanovanj iz vzorca glede na sobnost stanovanja  

Vir: DUTB (brez datuma), lastno delo. 

Slika 5: Število stanovanj iz vzorca glede na etaže 

 

Vir: DUTB (brez datuma), lastno delo. 

Največ stanovanj je iz sedme etaže. Spomnimo se, stanovanja od sedme etaže navzgor, 

vključno s sedmo etažo imajo vgrajeno t.i. nadstandardno opremo. Tako je v našem vzorcu 

skupno 139 nadstandardno opremljenih stanovanj in 87 standardno opremljenih stanovanj. 
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Slika 6: Število stanovanj iz vzorca glede na orientacijo 

 

Vir: DUTB (brez datuma), lastno delo. 

Pri določevanju orientacije smo upoštevali orientacijo bivalnega dela. Večina stanovanj je 

tako orientirana na jugozahod, kar je po mnenju nepremičninskih strokovnjakov najbolj 

optimalna orientiranost (Ferlan, 2014), vendar v dejanskem primeru soseske to pomeni, da 

so orientirana ravno na parkirišče avtobusov LPP. Jugozahodno smer neba smo v obeh 

regresijskih modelih privzeli kot standardno. 

• Vsakemu stanovanju pripada vsaj eno parkirno mesto v garaži; garsonjeram pripada 

eno parkirno mesto, večjim stanovanjem pa pripadata po 2 parkirni mesti in 

nekaterim štirisobnim stanovanjih pa tudi po tri. 

• Vsa stanovanja imajo pripadajočo shrambo, katere velikosti segajo od 4,1 m2 pa vse 

do 33,6 m2, v povprečju 13,1 kvadratnega metra, kar je zelo zajetna površina. 

• Vsa stanovanja tudi pokrito ložo, katere velikosti segajo od 5,5 m2 pa do 50 m2, v 

povprečju 13,7 m2. Poleg lože pa imajo nekatera, predvsem višje ležeča stanovanja 

tudi teraso, ki sega od 6,3 m2 pa do 121,3 m2, v povprečju pa kar 52,7 kvadratnega 

metra.  

Prodaja stanovanj se je izvedla v treh prodajnih fazah in sicer; v 1. fazi je bilo oddanih 

skupno 451 ponudbenih obrazcev s 1093 ponudbami za 58 stanovanj iz prve lamele, v 2. 

fazi je bilo oddanih skupno 374 ponudbenih obrazcev s 973 ponudbami za 51 stanovanj iz 

druge lamele ter v 3. fazi pa še 668 ponudbenih obrazcev s skupno 1870 ponudbami za 

preostalih 117 stanovanj iz tretje do šeste lamele. Tako je bilo največ povpraševanja 

izkazanega za stanovanje, za katerega je bilo oddanih 80 ponudb, ki so stanovanju prodajno 

ceno dvignile za 26 odstotkov. 
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Slika 7: Število oddanih ponudb glede na tip stanovanja 

 

Vir: DUTB (brez datuma), lastno delo. 

Največje število oddanih ponudb je v povprečju za garsonjere, kot je razvidno iz slike 6. Z 

večanjem sobnosti pa število ponudb za stanovanje upada. 

Slika 8: Povprečna prodajna cena glede na tip stanovanja 

 

Vir: DUTB (brez datuma), lastno delo. 

Slika 7 prikazuje, kako povprečna prodajna cena uporabne površine nekako sledi tipični U-

obliki, kjer so garsonjere najdražje glede na kvadratni meter uporabne površine. Nato cena 

na kvadratni meter upada vse do tro in štirisobnih stanovanj, za zelo velika stanovanja pa 

cena ponovno naraste. Podobno sta ugotovila tudi (Romih & Bojnec, 2008). 

Največja odstopanja med prodajnimi in izklicnimi cenami so bila pri trosobnih stanovanjih 

in garsonjerah. Iz celotnega vzorca stanovanj najbolj izstopa tro-sobno stanovanje, ki se je 
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prodalo za celo 40 odstotkov več, oz. za skoraj 60.000 evrov več od izklicne cene. Poleg 

tega stanovanja je med trosobnimi stanovanji bilo še kar nekaj stanovanj, ki so se prodala po 

podobnih premijah. Podobno je bilo z garsonjerami, kjer se je najdražja prodala s kar 36 

odstotkov višjo ceno od izklicne. Kot je že bilo omenjeno, vzorec enosobnih in petsobnih 

stanovanj ni bil dovolj reprezentativen, da bi lahko iz tega karkoli sklepali. 

Slika 9: Maksimalna razlika med prodajno in izklicno ceno glede na tip stanovanja v 

odstotkih 

 

Vir: DUTB (brez datuma), lastno delo. 

22 stanovanj iz vzorca je dupleksov in tripleksov, t.j. stanovanja se razstezajo čez več kot 

eno etažo. Od tega sta v vzorcu 2 tripleks stanovanji (spalni del, bivalni del ter zimski vrt s 

teraso). Dupleks in tripleks stanovanja so zanimiva predvsem iz razloga, da na svoji tlorisni 

površini na eni strani ponujajo večjo zasebnost prostorov, po drugi strani pa notranje 

stopnice zmanjšujejo uporabno površino. 

3.3.3 Regresijski model 

V prvem delu empirične analize analiziramo vpliv dejavnikov na prodajno ceno stanovanj, 

v drugem delu pa na število oddanih ponudb za posamezno stanovanje. Pri izvajanju 

hedonske regresijske analize se pogosto srečujemo z dvema osrednjima problemoma; katere 

lastnosti stanovanja izbrati, da čim bolje opišemo stanovanje ter izbor oblike regresijske 

funkcije, ki čim bolje ponazarja povezanost pojasnjevalnih spremenljivk z odvisno 

spremenljivko.  

Podatke smo analizirali z dvema modeloma. S prvim modelom ugotavljamo vplive 

dejavnikov na prodajno (transakcijsko) ceno stanovanj na kvadratni meter prodajljive 

površine. V drugem modelu pa kot odvisno spremenljivko uporabimo število oddanih 

ponudb za stanovanje, ostale pojasnjevalne spremenljivke pa ostajajo enake. 

Podatke smo nato vstavili v regresijsko funkcijo oblike:  
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 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1+. . . +𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝑒𝑖 (3) 

Kjer 𝛽0 predstavlja oceno regresijske konstante, 𝛽1 … 𝛽𝑖 pa ocene parcialnih regresijskih 

koeficientov. Regresijski koeficienti posameznih spremenljivk v linearni regresijski funkciji 

izražajo spremembo zaradi absolutnega povečanja ustrezne pojasnjevalne spremenljivke za 

eno enoto. V regresijski model smo vključili tudi nekaj nepravih spremenljivk (angl. dummy 

variables) in sicer za orientacijo stanovanja, pogled oziroma razgled iz stanovanja ter 

standardno/nadstandarno opremo, ki je povezana z lego v višjih oz. nižjih nadstropjih. Pri 

nepravih spremenljivkah je lastnost izražena kot 0 ali 1, 1 v primeru, da je lastnost prisotna, 

0 pa sicer, medtem ko  je vrednost pravih spremenljivk izražena v absolutnih številkah 

(Pavlin, 2006, str. 308). 

3.3.4 Rezultati empirične raziskave 

3.3.4.1 Model 1 – vpliv značilnosti stanovanj na prodajno ceno / m2 prodajljive površine 

Prvi regresijski model se je izkazal za statistično značilnega (p < 0,05). Izračunani multipli 

determinacijski koeficient regresijskega modela (𝑅2) nabora spremenljivk znaša 0,881, kar 

pomeni, da je 88,1 odstotka variabilnosti odvisne spremenljivke pojasnjene z vplivom 

pojasnjevalnih spremenljivk, medtem ko pa korigirani determinacijski koeficient (adj. R2) 

znaša 0,861. Multipli korelacijski koeficient (R) znaša 0,939, kar odraža zelo močno 

povezanost med odvisno spremenljivko prodajna cena / 𝑚2 prodajljive površine in vsemi 

vključenimi pojasnjevalnimi spremenljivkami. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝑚2 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑙𝑗𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑒
=  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑇𝑖𝑝 + 𝛽2 ∗ 𝐿𝑎𝑚𝑒𝑙𝑎 + 𝛽3 ∗ 𝑁𝑎𝑑𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝𝑗𝑒 + 𝛽4 ∗

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑙𝑗𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 + 𝛽5 ∗ š𝑡. 𝑘𝑜𝑝𝑎𝑙𝑛𝑖𝑐 + 𝛽6 ∗ 𝐿𝑜𝑤 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 + 𝛽7 ∗ 𝑣𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎 + 𝛽8 ∗

𝑣𝑙𝑜ž𝑖𝑎 + 𝛽9 ∗ 𝑣𝑠ℎ𝑟𝑎𝑚𝑏𝑎 + 𝛽10 ∗ š𝑡. 𝑝𝑟𝑖𝑝. 𝑃𝑀 + 𝛽11 ∗ č𝑒𝑧 𝑘𝑜𝑙𝑖𝑘𝑜 𝑛𝑎𝑑𝑠. 𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑧𝑡𝑒𝑧𝑎 + 𝛽12 ∗
𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑒

𝑁𝑇𝑃
+ 𝛽13 ∗ 𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑆𝑉 + 𝛽14 ∗ 𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑆𝑍 + 𝛽15 ∗ 𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝐽𝑉 +

𝛽16 ∗ 𝑁𝑒𝑧𝑎𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑔𝑙𝑒𝑑 + 𝛽17 ∗ 𝐷𝑒𝑙𝑛𝑜 𝑧𝑎𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑔𝑙𝑒𝑑 + 𝛽18 ∗ 𝐿𝑒𝑔𝑎
𝑛𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑧𝑢𝑛𝑎𝑛𝑗𝑎
+

𝛽19 ∗ 𝐼𝑧𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 ℎ𝑟𝑢𝑝𝑢 + 𝛽20 ∗ 𝑟𝑎𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒
𝑈𝑃

𝑁𝑇𝑃
+ 𝛽21 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡

𝑙𝑜ž𝑒

𝑁𝑇𝑃
+ 𝛽22 ∗

𝑁𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 [%] + 𝛽23 ∗ 𝑁𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 + 𝛽24 ∗ š𝑡. 𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑑𝑏 + 𝑒𝑖 (4) 

Enačba (4) prikazuje obliko uporabljene linearne regresijske funkcije. Konstanta 𝛽0 vsebuje 

privzete vrednosti nabora vseh nepravih spremenljivk: JZ lega, zastiran pogled ter lega v 

višjih, nadstandardno opremljenih stanovanjih, to je od 7. nadstropja navzgor. Konstanta 

vsebuje privzete vrednosti vseh nepravih spremenljivk, ki so JV lega, lega v višjih, od 7. 

etaže dalje in nadstandardno opremljenih stanovanjih ter stanovanja z zastiranim pogledom 

in notranjo lego, za katero regresijski model prikazuje vrednost 1924,13 evrov na kvadratni 

meter prodajljive površine, kar je zelo blizu povprečni cena na kvadratni meter prodajljive 

površine, ki za naš vzorec znaša 1827,23 evrov na kvadratni meter. 
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Spremenljivke, ki imajo največji pozitiven vpliv na ceno se izkažejo kot: Orientacija (SV, 

SZ, JV), kopalnica + WC, št. prip. parkirnih mest, nezastiran pogled (ali delno zastiran), 

lamela ter nadstropje. Največji negativen vpliv na ceno pa izkazujejo spremenljivke: nizka 

nadstropja, izpostavljenost hrupu z Rakuševe ceste, zunanja lega, tip stanovanja – sobnost 

ter čez koliko nadstropij se stanovanje razteza. 

V prvem modelu, kjer je odvisna spremenljivka prodajna cena / m2 prodajljive površine, je 

samo polovica spremenljivk statistično značilnih, kar lahko deloma pripišemo relativno 

majhnemu modelu podatkov, saj smo za nekatere spremenljivke imeli le malo stanovanj s 

pripadajočimi karakteristikami. Kot statistično značilne (p < 0,05) imamo spremenljivke: 

lamela, prodajljiva površina, kopalnica + WC, terasa, loža, velikost lože in terase / NTP, 

orientaciji na SV in SZ, nezastiran pogled, nadprofit ter število oddanih ponudb. 

Tabela 2: Rezultati prvega modela – odvisna spremenljivka: prodajna cena / m2 

prodajljive površine 

Spremenljivka 
Regresijski 

koeficient 

Standardizirani 

regresijski 

koeficient 

t-statistika 
Statistična 

značilnost 

Konstanta 1.924,13   8,002 ,000 

Tip -35,880 -,173 -1,495 ,137 

Lamela 24,897 ,144 3,352 ,001 

Nadstropje 20,256 ,167 2,517 ,013 

Prodajljiva površina (m²) -6,713 -,864 -4,721 ,000 

Št. kopalnic 85,360 ,138 2,840 ,005 

Nizka nadstropja -64,507 -,115 -1,657 ,100 

Terasa (m²) 7,216 ,667 5,179 ,000 

Loža (m²) 9,555 ,319 2,069 ,040 

Shramba (m²) -2,821 -,061 -,699 ,485 

število pripadajočih PM 63,160 ,116 1,679 ,095 

Dupleks/Tripleks -19,775 -,023 -,525 ,600 

Velikost lože in terase / NTP -15,827 -,817 -6,174 ,000 

Orientacija - SV 106,376 ,177 4,135 ,000 

Orientacija - SZ 93,296 ,094 2,049 ,042 

Orientacija - JV 47,629 ,064 1,427 ,156 

Nezastiran pogled 64,128 ,114 2,842 ,005 

Delno zastiran pogled 61,038 ,076 1,456 ,148 

Robna lega  -42,178 -,067 -1,629 ,105 

Izpostavljenost hrupu -47,099 -,068 -1,492 ,138 

UP/NTP ratio 3,638 ,177 1,084 ,280 

Velikost lože / NTP 1,809 ,028 ,332 ,740 

Premija -,004 -,198 -2,071 ,040 

Št. oddanih ponudb -2,772 -,144 -3,249 ,001 

Odvisna spremenljivka: Prodajna cena / m2 prodajljive površine 

Vir: Lastno delo. 
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Izmed spremenljivk, ki se izkažejo za statistično značilne, imata presenetljivo največjiv 

vpliv na prodajno ceno spremenljivki orientacije in sicer najbolj na SV ter nekoliko manj na 

SZ. Zanimivo je to, da imajo vse orientacije pozitiven vpliv na prodajno ceno napram 

orientaciji JV, ki je modelu privzeta in za katero literatura navaja, da je najugodnejša 

orinetacija za bivanje. Sklepamo lahko, da je v specifičnem primeru, ki ga obravnavamo, 

orientacija na JV hkrati orientacija na avtobusno parkirišče LPP in je zato med kupci najmanj 

zaželjena. Pomembna in statistično značilna spremenljivka je prav tako kopalnica + WC, kar 

predstavlja stanovanje, ki ima poleg glavne kopalnice tudi WC. Na tretjem mestu med 

spremenljivkami z največjim vplivom se pojavlja spremenljivka nezastiranega in delno 

zastiranega pogleda, ki pa sicer ni statistično značilna. Zanimivo ima pozicija v lameli 

pozitiven, statistično značilen vpliv, to pa lahko teoretično pripišemo vsaj dvema faktorjema. 

Prvi je ta, da so se najprej v 1. dražbi začela prodajati izključno stanovanja v 1. lameli, katera 

so imela že v začetku nižje izklicne cene, kasneje pa so se prodajala stanovanja iz vseh lamel 

ter tudi kupci so bili že veliko bolje seznanjeni s ponudbo stanovanj ter veliko več kupcev 

je dosegla informacija o prodaji omenjenih stanovanj. Poleg tega je še zanimivo, da 

spremenljivki loža in terasa pozitivno vplivata na ceno stanovanja, po pričakovanjih loža 

nekoliko več kot terasa. Glede na to, da so lože in terase vrednotene v osnovi manj od 

uporabne površine stanovanja, je to zanimivo in ovrže našo hipotezo, da so moderni vila 

bloki, z veliko terasastimi površinami prej finančno breme za kupce, kot pa potreba. 

3.3.4.2 Model 2 – vpliv značilnosti stanovanj na število oddanih ponudb za stanovanje 

Drugi regresijski model se je prav tako izkazal za statistično značilnega (p < 0,05). 

Izračunani multipli determinacijski koeficient regresijskega modela (𝑅2) nabora 

spremenljivk znaša 0,518, kar pomeni, da je 56,3 odstotka variabilnosti odvisne 

spremenljivke pojasnjene z vplivom pojasnjevalnih spremenljivk, medtem ko pa korigirani 

determinacijski koeficient (adj. R2) znaša 0,518. Multipli korelacijski koeficient (R) znaša 

0,750, kar odraža močno povezanost med odvisno spremenljivko prodajna cena / 𝑚2 

prodajljive površine in vsemi vključenimi pojasnjevalnimi spremenljivkami.  

Enačba (5) prikazuje obliko uporabljene linearne regresijske funkcije. Konstanta 𝛽0 vsebuje 

privzete vrednosti nabora vseh nepravih spremenljivk: JZ lega, zastiran pogled ter lega v 

nižjih, standardno opremljenih stanovanjih, to je v stanovanjih do 7. etaže in notranjo lego, 

za katera regresijski model prikazuje konstanto 20,5 oddanih ponudb. 

š𝑡. 𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑑𝑏 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑇𝑖𝑝 + 𝛽2 ∗ 𝐿𝑎𝑚𝑒𝑙𝑎 + 𝛽3 ∗ 𝑁𝑎𝑑𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝𝑗𝑒 + 𝛽4 ∗

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑙𝑗𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 + 𝛽5 ∗ š𝑡. 𝑘𝑜𝑝𝑎𝑙𝑛𝑖𝑐 + 𝛽6 ∗ 𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 + 𝛽7 ∗ 𝑣𝑠ℎ𝑟𝑎𝑚𝑏𝑎 + 𝛽8 ∗

𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑆𝑉 + 𝛽9 ∗ 𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑆𝑍 + 𝛽10 ∗ 𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝐽𝑉 + 𝛽11 ∗

𝑛𝑒𝑧𝑎𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑔𝑙𝑒𝑑 + 𝛽12 ∗ 𝑑𝑒𝑙𝑛𝑜 𝑧𝑎𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑔𝑙𝑒𝑑 + 𝛽13 ∗ 𝑙𝑒𝑔𝑎
𝑛𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑧𝑢𝑛𝑎𝑛𝑗𝑎
+ 𝛽14 ∗

𝑖𝑧𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 ℎ𝑟𝑢𝑝𝑢 + 𝛽15 ∗ 𝑣𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎 + 𝛽16 ∗ 𝑣𝑙𝑜ž𝑎 + 𝛽17 ∗ š𝑡. 𝑝𝑟𝑖𝑝. 𝑃𝑀 + 𝛽18 ∗
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č𝑒𝑧𝑘𝑜𝑙𝑖𝑘𝑜 𝑛𝑎𝑑𝑠. 𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑧𝑡𝑒𝑧𝑎 + 𝛽19 ∗ 𝑟𝑎𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒
𝑈𝑃

𝑁𝑇𝑃
+ 𝛽20 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡

𝑙𝑜ž𝑒

𝑁𝑇𝑃
+ 𝛽21 ∗

𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡
𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑒

𝑁𝑇𝑃
+ 𝑒𝑖  (5) 

Tabela 3: Tabela z rezultati drugega modela – odvisna spremenljivka: število oddanih 

ponudb za stanovanje 

Spremenljivka 
Regresijski 

koeficient 

Standardizirani 

regresijski koeficient 

t-

statistika 

Statistična 

značilnost 

Konstanta 20,512   1,032 ,303 

Tip -4,632 -,402 -2,494 ,013 

Lamela -1,525 -,151 -2,529 ,012 

Nadstropje 2,297 ,354 3,419 ,001 

Prodajljiva površina (m²) -,677 -1,543 -5,773 ,000 

Št. kopalnic -,892 -,027 -,351 ,726 

Visoka nadstropja -12,735 -,426 -4,010 ,000 

Shramba (m²) ,299 ,121 ,874 ,383 

Orientacija - SV -10,927 -,344 -5,662 ,000 

Orientacija - SZ 4,567 ,088 1,173 ,242 

Orientacija - JV -,937 -,023 -,360 ,719 

Nezastiran pogled -2,005 -,066 -1,021 ,308 

Delno zastiran pogled -2,388 -,061 -,839 ,403 

Robna lega ,569 ,016 ,266 ,790 

Izpostavljenost hrupu 2,987 ,078 1,081 ,281 

Terasa (m²) ,217 ,367 1,777 ,077 

Loža (m²) 1,980 1,153 5,111 ,000 

število pripadajočih PM 8,739 ,280 2,814 ,005 

Dupleks/Tripleks 5,975 ,134 1,873 ,062 

UP/NTP ratio ,540 ,485 1,998 ,047 

Velikost lože / NTP -1,624 -,449 -3,756 ,000 

Velikost terase / NTP -,251 -,240 -1,068 ,287 

Odvisna spremenljivka: Število oddanih ponudb za stanovanje 

Vir: Lastno delo. 

Spremenljivke, ki imajo v modelu največji pozitiven vpliv, se tako izkažejo: število 

pripadajočih parkirnih mest, čez koliko nadstropij se stanovanje razteza ter SZ orientacija. 

Med spremenljivkami z največjim negativnim vplivom v absolutnem smislu se v modelu 

pojavljajo: Visoka nadstropja, orientacija SV, tip stanovanja ter velikost lože / NTP. 

V drugem modelu, kjer je odvisna spremenljivka število oddanih ponudb, je samo 11 od 21 

spremenljivk statistično značilnih (p < 0,05), kar podobno kot v 1. modelu lahko deloma 

pripišemo relativno majhnemu raziskovalnemu vzorcu. Kot statistično značilne 

spremenljivke se pojavijo: tip, lamela, nadstropje, prodajljiva površina ter kopalnica + wc. 

Poleg tega še spremenljivka Visoka nadstropja, orientacija SZ, velikost lože, št. pripadajočih 

parkirnih mest ter velikost lože/NTP in pa razmerje med UP/NTP. 
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Izmed statistično značilnih spremenljivk ima največji vpliv na število oddanih ponudb v 

absolutnem smislu spremenljivka 'visoka nadstropja', ki predstavlja višje ležeča, 

nadstandardno opremljena stanovanja in sicer močno negativen vpliv. Takoj za tem, prav 

tako z močnim negativnim vplivom, je spremenljivka orientacije stanovanja na SV, na 

tretjem mestu pa pozitivna spremenljivka št. pripadajočih parkirnih mest, ki zvišuje število 

oddanih ponudb. Ne preseneča, da ima spremenljivka 'tip' močan negativen vpliv, saj je 

praviloma največj zanimanja ravno za najmanjša stanovanja, zaradi cenovne dostopnosti. 

Zanimivo pa je dejstvo, da ima spremenljivka 'Dupleks/Tripleks' pozitiven vpliv na število 

oddanih ponudb, ki pa sicer ni statistično značilna. Tokrat ima spremenljivka 'nadstropje' 

pozitiven predznak in je statistično značilna. Loža ima prav tako pozitiven, statistično 

značilen predznak. 

3.4 Glavne ugotovitve empirične raziskave 

Izmed dejavnikov vpliva na stanovanje literatura navaja sobnost kot enega izmed glavnih 

dejavnikov, ki vplivajo na ceno. Tudi v naši raziskavi se je sobnost pokazala za pomemben 

dejavnik. Cena na kvadratni meter glede na sobnost sledi tipični, nelinearni, U-obliki, kjer 

so praviloma garsonjere najdražje na kvadratni meter površine, nato cena na kvadratni meter 

z večjanjem števila sob upada, za zelo velika stanovanja pa ponovno narašča. V naši 

empirični raziskavi je imela sobnost, oz. tip stanovanja negativen vpliv in sicer -35,88 

EUR/m2 prodajljive površine, za vsako dodatno sobo, ki jo je imelo stanovanje. Ob raziskavi 

števila oddanih onudb je bil rezultat podoben. Največ povpraševanja je bilo za garsonjere, 

regresijski koeficient, ki predstavlja sobnost, je prav tako imel negativen predznak z 

vrednostjo -4,63 oddane ponudbe. To, da je največ povpraševanja za garsonjere, ni nič 

nenavadnega, saj so garsonjere najbolj cenovno dostopna stanovanja, zanimive so prav tako 

z vidika naložbe, saj so najbolj likvidne.  

 

Nadstropje, v katerem se nahaja stanovanje, je bilo tudi v naši raziskavi pomemben 

določevalec cene stanovanja in sicer, izkaže se, da nadstropje stanovanja dvigne ceno za 

20,26 EUR/m2 prodajljive površine. Višina nadstropja ima veliko vplivov na kvaliteto 

bivanja, literatura le to navaja kot večjo zasebnost, več naravne svetlobe, lepši razgled ter 

višje ležeča stanovanja prejmejo manj hrupa. Tudi naš vzorec stanovanj, ki je imel glede na 

nadstropje tudi delitev med 'standardnimi' in 'nadstandardnimi' stanovanji, kot jih je 

poimenoval prodajalec in so imela posledično tudi različne cene. Dejavnik 'nizka nadstropja', 

ki predstavlja stanovanja do 6. nadstropja (7. etaže), je imel izrazito močan negativen vpliv 

na ceno in sicer -64,5 EUR/m2 prodajljive površine. Pri odvisni spremenljivki števila 

oddanih ponudb za stanovanje pa je spremenljivka 'visoka nadstropja', se pravi stanovanja 

višja od 6. nadstropja (7. etaže), vključujoč 6. nadstropje, imela ravno tako izrazito negativen 

predznak in sicer -12,74 ponudbe, v kolikor je stanovanje bilo t.i. 'nadstandardno' oz. že v 

osnovi z višjo izklicno ceno. Očitno je, da so tudi v Sloveniji bolj zaželjena višje ležeča 

stanovanja v večstanovanjskih stavbah z dvigali, ne moremo pa potrditi, da je vpliv 

nadstropja linearen. 
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Velikost stanovanja je v močni korelaciji s sobnostjo stanovanja, zato ne preseneča, da ima 

spremenljivka 'prodajljiva površina' negativen vpliv na kvadratni meter prodajljive površine 

(-6,71 EUR/m2). Pa vendar je zanimivo, da imata spremenljivki loža ter terasa pozitiven 

vpliv na prodajno ceno. Loža nekoliko več kot terasa, kar pa ne preseneča, saj loža dodaja 

večjo uporabnost stanovanju. V povezavi z ložo in teraso imamo tudi spremenljivko 'velikost 

lože in terase/NTP', ki opazuje vpliv razmerja med ložo in teraso ter vsemi stanovanjskimi 

površinami in ima izrazito negativen predznak (-15,83 EUR/m2 prodajljive površine). Iz 

omenjenih treh spremenljivk lahko sklepamo, da velikost lože in/ali terase pozivitno vpliva 

na vrednost stanovanja, v kolikor istočasno rastejo tudi druge (notranje) stanovanjske 

površine. V kolikor pa notranje stanovanjske površine ne rastejo sorazmerno z velikostjo 

terase, stanovanje v očeh kupcev ni več tako cenjeno. To priča proti zasnovam stanovanj z 

nesorazmerno velikimi zunanjimi površinami. V modelu z odvisno spremenljivko število 

oddanih ponudb za stanovanje vidimo podobnosti in sicer, da velikost lože in terase 

povečujejo število oddanih ponudb, spremenljivki 'velikost lože/NTP' ter 'velikost 

terase/NTP' pa znižujeta število oddanih ponudb za stanovanje. Shramba se v naši raziskavi 

ni izkazala za pomemben dejavnik kljub temu, da so nekatera stanovanja imela razmeroma 

velike pripadajoče shrambe, tudi do 34 kvadratnih metrov.  

 

Podobno kot v literaturi, je tudi v našem vzorcu prisotnost dodatne kopalnice pozitivno 

vpliva na ceno stanovanja in sicer za 85,36 EUR/m2. Literatura ugotavlja, da stanovanja z 

dvema kopalnicama tudi pri enaki tlorisni površini nudijo večje udobje in boljše bivalne 

pogoje. Tudi v naši raziskavi so se parkirna mesta izkazala za pomemben dejavnik pri 

kupovanju stanovanja v Ljubljani. Dodatno parkirno mesto je dvignilo ceno na kvadratni 

meter prodajljive površine za 63,13 EUR/m2. To je bilo še posebej izrazito ob številu 

oddanih ponudb za stanovanje, kjer je dodatno parkirno mesto dvignilo število oddanih 

ponudb za 8,74 ponudbe, kar je ob konstanti 20,5, veliko. Spremenljivka, ki predstavlja, 

skozi koliko etaž se stanovanje razteza, je imela negativen vpliv na ceno, vendar ni bila 

statistično značilna. V modelu, kjer smo ugotavljali vpliv na število oddanih ponudb pa je 

imela močan pozitiven vpliv na število oddanih ponudb. Lahko bi sklepali, da dupleks in 

tripleks stanovanja sicer nimajo nižje cene na kvadratni meter, katero bi jim lahko pripisali 

zaradi manjše uporabne površine, katero zmanjšujejo notranje stopnice, so pa v določenem 

segmentu kupcev taka stanovanja bolj zaželjena od enoetažnih stanovanj, predvidoma zaradi 

večje zasebnosti med prostori. 

 

Orientacija stanovanj in razgled sta imeli v našem modelu največji vpliv na prodajno ceno. 

Zanimivo je, da so stanovanja z JZ lego dosegla najnižje cene, kljub temu, da literatura 

navaja, da je to najbolj priljubljena lega, saj zagotavlja najbolj primerno osvetljenost in 

naravno ogrevanje. Za razumevanje takega rezultata raziskave je potrebno poznati 

mikrolokacijo stanovanjske soseske in sicer, na JZ strani se razteza veliko parkirišče 

avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa, ki ima negativne vplive glede hrupa ter 

izgleda. Za najbolj zaželjeno orientacijo, se je tako izkazala SV lega, ki dviguje ceno na 
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kvadratni meter za 106,38 EUR/m2 prodajljive površine, kar je v absolutnem smislu največji 

vpliv na ceno izmed vseh spremenljivk. Takoj na drugem mestu pa je SZ lega, ki dviguje 

ceno za 93,30 EUR/m2. JV lega, zahteva 47,63 EUR/m2 premije glede na JZ lego.  

 

Poleg orientacije pa so imele spremenljivke v povezavi z razgledom prav tako izrazito 

močan vpliv na ceno. Spremenljivka 'nezastiran pogled' ima statistično značilen, pozitiven 

vpliv na ceno (64,13 EUR/m2), zanimivo pa ima tudi spremenljivka 'delno zastiran pogled', 

podoben vpliv (61,04 EUR/m2), glede na privzeto stanje modela. V modulu je privzeto 

stanovanje z zastrtim pogledom, kar v praksi pomeni pogled iz stanovanja, ki gleda v drugi 

del stavbe. 

 

Spremenljivka, ki predstavlja pozicijo v eni izmed šestih lamel ima statistično značilen 

pozitiven vpliv na prodajno ceno na kvadratni meter prodajljive površine za 24,90 EUR/m2. 

Od pozicije v lameli je odvisna tudi oddaljenost od Celovške ceste (1. lamela je najbližje 

Celovški cesti) kot izvora hrupa ter drugih mikrolokacijskih značilnosti pa vendar glede na 

potek dražbe, kjer so bila najprej ponujena stanovanja iz 1. lamele in šele kasneje tudi iz 

drugih, sklepamo, da je to glavni vzrok za tak rezultat. Ob prvi dražbi še ni bilo toliko 

oglaševanja za prodajo stanovanj kot ob kasnejših dveh dražbah. V modelu, kjer je bila 

odvisna spremenljivka število oddanih ponudb pa se spremenljivka 'lamela' izkaže za rahlo 

negativno korelacijo (-1,53 ponudb). 

 

Robna stanovanja, to so tista, ki imajo več kot 2 zunanji steni in, katere predstavlja 

spremenljivka 'robna lega', so imela močno negativno korelacijo s prodajno ceno (-42,18 

EUR/m2). Sklepamo lahko, da kupci stanovanja ob zunanjih robovih stavb povezujejo z 

višjimi stroški ogrevanja in zato vrednotijo nižje. V drugem modelu pa na število oddanih 

ponudb za robno stanovanje ni bilo nikakršnega vpliva. Stanovanja, ki so izpostavljena 

hrupu iz Rakuševe ceste, to je cesta, ki gre neposredno mimo Celovških dvorov, so bila 

prodana v povprečju za 47,10 EUR/m2 manj. 

 

Število oddanih ponudb je imelo statistično značilen rahel negativen vpliv na prodajno ceno, 

-2,77 EUR/m2 prodajljive površine. Iz tega lahko sklepamo, da samo število oddanih 

ponudb, samo po sebi še ne pomeni, da se bo stanovanje prodalo dražje in poleg tega je tudi 

pokazatelj, da so kupci vrednotili stanovanja glede na dejanske značilnosti stanovanj, saj je 

vpliv na ceno zelo majhen (<1%). Najpomembnejša ugotovitev iz raziskave pa ostaja, da se 

v vzorčni soseski, kjer je bilo veliko faktorjev konstantnih za vsa stanovanja, izkažejo lega 

ter razgled za najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na ceno. 

3.5 Omejitve ter izhodišča za nadaljne raziskave 

Opravljena analiza vpliva specifičnih lastnosti stanovanj in mikrolokacije na povpraševanje 

daje smiselne rezultate kljub omejitvam, s katerimi smo se srečali. Glavna omejitev 

raziskave je dostopnost podatkov zgolj iz ene same soseske – Celovških dvorov. Rezultate 
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bi bilo smiselno preveriti še vsaj na eni soseski iz Ljubljane in jih potem primerjati s podobno 

raziskavo iz drugih mest in držav. Kljub temu, da se to sliši kot izvedljivo pa je takih sosesk 

za primerjavo relativno malo. Da bi lahko dobljene rezultate primerjali, bi potrebovali čim 

bolj podobno sosesko v Ljubljani, tako, ki se je prodala v relativno kratkem času in ob 

podobnem stanju cen na nepremičninskem trgu, poleg tega pa je potem še problem 

dostopnosti ter primerljivosti podatkov o stanovanjih. Naš vzorec je imel še druge omejitve 

in sicer število velikih stanovanj je bilo relativno majhno, sploh 5 sobno stanovanje je bilo 

samo eno. Stanovanja, kljub temu, da ni v njih prej nihče živel, niso bila nova in so imela 

nekatere pomanjkljivosti, katere niso vključene v naš vzorec podatkov. Te pomanjkljivosti 

imajo praviloma negativen vpliv na ceno, v kolikor kupci za njih vedo in jih znajo pravilno 

oceniti. Posledično imajo tudi vpliv na ceno in število oddanih ponudb za stanovanje, 

katerega v našem vzorcu nismo mogli zajeti. 

Največja omejitev raziskave, je bilo pomanjkanje detajlnih tlorisov stanovanj, iz katerih bi 

lahko potegnili še veliko dodatnih spremenljivk ter raziskali njihov vpliv na povpraševanje. 

Po vzoru Baumove in Zdrahalove (2016) bi tako lahko raziskali vpliv postavitve in 

izkoriščenosti tlorisov ter hierarhične topologije prostorov. Po vzoru Ishikawe, Nakate in 

Asami (2011), bi lahko raziskali preference glede oblike tlorisa ter dostopnosti med 

»zasebnimi« in »javnimi« prostori v stanovanju. Po vzoru Gao, Asami, Zhou in Ishikawe 

(2013) bi lahko raziskali vplive razdalj med prostori znotraj stanovanja, globine tlorisov, 

merjene od zunanjih robov stavbe ter širin prostorov in možnosti za fleksibilno opremljanje.  

Poleg tega bi bilo zanimivo nadgraditi podatke o stanovanjih še s socialno-ekonomskimi 

podatki kupcev stanovanj, saj imajo le-ti pomemben vpliv na preference kupcev. Teoretično 

bi tako analizo lahko izpeljali z vključitvijo davčne številke kupca, na podlagi katere bi bilo 

možno dobiti podatke o njegovi starosti, številu članov gospodinjstva, kupni moči, itd., 

vendar je to zaradi tajnosti osebnih podatkov težko izvedljivo. 

Ob gledanju vseh podatkov o stanovanjih, številu oddanih zavezujočih ponudb, izklicnih in 

prodajnih cenah ter razlikami med njimi, se poraja  vprašanje, kako v podobnem primeru 

najbolje nastopiti kot kupec. Kako kupiti čim boljše stanovanje izmed razpoložljivih po čim 

nižji ceni oziroma z drugimi besedami, kako maksimizirati uporabnost stanovanjske dobrine 

glede na ceno. Taka raziskava bi spadala v domeno teorije iger, konkretneje iger z 

nepopolnimi informacijami. 

SKLEP 

Stanovanja se od ostalih ekonomskih dobrin razlikujejo po številnih dejavnikih, ki vplivajo 

na njihovo povpraševanje. V magistrskem delu smo opravili pregled dejavnikov, ki vplivajo 

na povpraševanje s fokusom na mikroekonomskih dejavnikih ter specifičnih lastnostih 

stanovanj. Teoretična izhodišča iz literature smo podprli z analizo podatkov soseske 

Celovški dvori, katere smo pridobili od DUTB.  
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V magistrskem delu tako najprej ločimo makroekonomske ter mikroekonomske dejavnike, 

kateri so osrednja tema magistrskega dela in jih podrobneje razdelimo še na: mezolokacijo, 

mikrolokacijo ter specifične lastnosti stanovanj, poleg tega pa še na kratko pogledamo vpliv 

oglaševane cene stanovanj ter časa prodaje stanovanj na njihovo končno, prodajno ceno ter 

tudi vpliva družbeno-ekonomskih in demografskih dejavnikov na povpraševanje. V 

poglavju dojemanje stanovanjskih tlorisov in dobre arhitekturne rešitve obravnavamo 

razlike v percepcijah arhitektov in ne-arhitektov ter na sploh, kako ljudje dojemamo prostor 

in kako se lahko prostor shematsko opiše s prostorsko-družbeno logiko.  

 

Poleg teoretične raziskave dejavnikov vpliva na povpraševanje, smo v nalogo vključili tudi 

empirično raziskavo, katero smo izvedli na podatkih soseske Celovški dvori. Na vzorcu 

podatkov smo izvedli hedonsko analizo z dvema različnima odvisnima spremenljivkama. 

Ugotavljali smo vplive spremenljivk stanovanj na njihovo prodajno ceno in število oddanih 

ponudb za stanovanje ter na ta način povezali ugotovitve iz literature z ugotovitvami iz lastne 

raziskave.  

 

V prvem modelu z odvisno spremenljivko prodajno ceno so v absolutnem smislu imele 

največji vpliv naslednje spremenljivke: orientacija, prisotnost WC-ja poleg kopalnice, 

število stanovanju pripadajočih parkirnih mest, nezastiranost pogleda ter izpostavljenost 

hrupu s ceste. V drugem, regresijskem modelu z odvisno spremenljivko število oddanih 

ponudb so največji vpliv imele spremenljivke: visoka nadstropja (7. do 10. etaža), orientacija 

na severovzhod, število pripadajočih parkirnih mest, dupleks oz. tripleks stanovanj ter 

sobnost. 

 

Znotraj iste soseske se torej izkaže, da so najbolj zaželjena stanovanja tista, ki imajo 

najboljšo kombinacijo lege in razgleda ter prejmejo najmanj hrupa. Poleg tega pa iz vzorca 

podatkov vidimo, da kljub temu, da so takrat cene na trgu bile relativno nizke, če gledamo 

povprečje zadnjih 10 let, so kupci še vedno zelo občutljivi na ceno. To se odraža v večjem 

številu oddanih ponudb za nižje ležeča stanovanja, katera so imela nižje izklicne cene.  

 

Glede na dohodek gospodinjstev v letu 2017 v primerjavi z letom 2007 ter primerjavo cen 

nepremičnin v Ljubljani v istih letih pa lahko sklepamo, da bodo ob pomanjkanju stanovanj 

ter ugodnih pogojev financiranja stanovanjem še naprej rasle cene (Statistični urad RS, brez 

datuma.; GURS, 2017a). Do kod, je pa predvsem vprašanje, kako dolgo bodo na voljo 

ugodna posojila ter ali bodo banke še naprej ohranile stroge pogoje za financiranje 

nepremičnin. 
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Priloga 1: Izpis modela 1 iz programa SPSS z odvisno spremenljivko: cena v evrih na 

kvadratni meter prodajljive površine 

Tabela 1: Opisna statistika modela 1 

Descriptive Statistics 

  Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Prodajna cena / m2 prodaljive površine 1802,16 281,9604 170 

Tip 2,3 1,362 170 

Lamela 2,99 1,63 170 

Nadstropje 5,08 2,323 170 

Prodajljiva površina (m²) 84,992 36,29 170 

Št. kopalnic 0,29 0,457 170 

Nizka nadstropja 0,52 0,501 170 

Terasa (m²) 13,7224 26,05303 170 

Loža (m²) 13,9578 9,40029 170 

Shramba (m²) 13,0988 6,089 170 

število pripadajočih PM 1,85 0,518 170 

Dupleks/Tripleks 1,11 0,327 170 

Velikost lože in terase / NTP 20,70% 14,56% 170 

Orientacija - SV 0,32 0,469 170 

Orientacija - SZ 0,09 0,284 170 

Orientacija - JV 0,17 0,377 170 

Nezastiran pogled 0,54 0,5 170 

Delno zastiran pogled 0,14 0,349 170 

Lega notranja - robna (ogrevanje) 0,28 0,449 170 

Izpostavljenost hrupu 0,79 0,406 170 

UP/NTP ratio 58,04% 13,71% 170 

Velikost lože / NTP 12,63% 4,30% 170 

Velikost terase / NTP 8,06% 14,53% 170 

NadProfit 13796,447 12449,366 170 

Št. oddanih ponudb 17,25 14,626 170 

 

Tabela 2: Vključene / Izključene spremenljivke iz modela 1 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 

Removed 
Method 

1 
Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva 

površina (m²)b 
. Enter 

2 
Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP,  

. Enter 
število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²)b 

se nadaljuje 
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Tabela 2: Vključene / Izključene spremenljivke iz modela 1 (nad.) 

Model Variables Entered 
Variables 

Removed 
Method 

3 

Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, 

Orientacija - SV,  
. Enter 

Lega notranja - robna (ogrevanje), Orientacija - SZ, Delno zastiran 

pogledb 

4 Velikost lože / NTP, UP/NTP ratioc . Enter 

5 NadProfit [%], Št. oddanih ponudb, NadProfitb . Enter 

a Dependent Variable: Prodajna cena / m2 prodaljive površine   

b All requested variables entered.   

c Tolerance = .000 limit reached.   
 

Tabela 3: Statistični povzetek modela 1 

Model Summaryf 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0,707a 0,5 0,481 203,0464 

2 0,781b 0,609 0,58 182,8305 

3 0,820c 0,673 0,631 171,2229 

4 0,828d 0,685 0,641 169,0055 

5 0,939e 0,881 0,861 104,9768 

a Predictors: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²) 

b Predictors: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²) 

c Predictors: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²), 

Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), 

Orientacija - SZ, Delno zastiran pogled 

d Predictors: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²), 

Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), 

Orientacija - SZ, Delno zastiran pogled, Velikost lože / NTP, UP/NTP ratio 

e Predictors: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²), 

Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), 

Orientacija - SZ, Delno zastiran pogled, Velikost lože / NTP, UP/NTP ratio, NadProfit [%], Št. oddanih ponudb, NadProfit 

f Dependent Variable: Prodajna cena / m2 prodaljive površine 
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Tabela 4: Analiza variance modela 1 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6715643,9 6 1119274 27,148 .000b 

Residual 6720140,4 163 41227,855     

Total 13435784,3 169       

2 

Regression 8187747,1 12 682312,26 20,412 .000c 

Residual 5248037,2 157 33426,989     

Total 13435784,3 169       

3 

Regression 9038194,2 19 475694,43 16,226 .000d 

Residual 4397590,1 150 29317,268     

Total 13435784,3 169       

4 

Regression 9208483,7 21 438499,22 15,352 .000e 

Residual 4227300,6 148 28562,842     

Total 13435784,3 169       

5 

Regression 11837867,0 24 493244,46 44,759 .000f 

Residual 1597917,3 145 11020,119     

Total 13435784,3 169       

a Dependent Variable: Prodajna cena / m2 prodaljive površine   

b Predictors: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²) 

c Predictors: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²) 

d Predictors: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²), 

Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), 

Orientacija - SZ, Delno zastiran pogled 

e Predictors: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²), 

Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), 

Orientacija - SZ, Delno zastiran pogled, Velikost lože / NTP, UP/NTP ratio 

f Predictors: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²), 

Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), 

Orientacija - SZ, Delno zastiran pogled, Velikost lože / NTP, UP/NTP ratio, NadProfit [%], Št. oddanih ponudb, NadProfit 
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Tabela 5: Koeficienti modela 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1903,333 94,745   20,089 0           

Tip 8,045 23,516 0,039 0,342 0,733 -0,494 0,027 0,019 0,238 4,208 

Lamela 46,142 10,775 0,267 4,282 0 0,056 0,318 0,237 0,791 1,264 

Nadstropje 50,267 13,032 0,414 3,857 0 -0,066 0,289 0,214 0,266 3,757 

Prodajljiva površina (m²) -7,35 0,954 -0,946 -7,707 0 -0,58 -0,517 -0,427 0,204 4,912 

Št. kopalnic 183,06 43,518 0,297 4,207 0 -0,125 0,313 0,233 0,617 1,621 

Nizka nadstropja 111,705 57,279 0,199 1,95 0,053 0,1 0,151 0,108 0,296 3,378 

2 

(Constant) 2234,826 156,781   14,254 0           

Tip -17,217 35,761 -0,083 -0,481 0,631 -0,494 -0,038 -0,024 0,083 12,002 

Lamela 48,43 11,113 0,28 4,358 0 0,056 0,329 0,217 0,603 1,659 

Nadstropje 37,849 12,385 0,312 3,056 0,003 -0,066 0,237 0,152 0,239 4,185 

Prodajljiva površina (m²) -9,816 1,708 -1,264 -5,747 0 -0,58 -0,417 -0,287 0,051 19,434 

Št. kopalnic 148,651 43,779 0,241 3,395 0,001 -0,125 0,262 0,169 0,494 2,024 

Nizka nadstropja -0,24 60,032 0 -0,004 0,997 0,1 0 0 0,219 4,576 

Terasa (m²) 7,311 1,855 0,676 3,941 0 -0,376 0,3 0,197 0,085 11,81 

Loža (m²) 13,823 3,584 0,461 3,857 0 -0,46 0,294 0,192 0,174 5,738 

Shramba (m²) -4,236 3,189 -0,091 -1,328 0,186 -0,237 -0,105 -0,066 0,525 1,906 

število pripadajočih PM 63,558 61,144 0,117 1,039 0,3 -0,435 0,083 0,052 0,197 5,069 

Dupleks/Tripleks 80,72 63,328 0,094 1,275 0,204 -0,259 0,101 0,064 0,461 2,171 

Velikost lože in terase / 

NTP 
-18,567 3,177 -0,959 -5,844 0 -0,407 -0,423 -0,291 0,092 10,82 

se nadaljuje 

Tabela 5: Koeficienti modela 1 (nad.) 
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Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

3 

(Constant) 2133,59 172,882   12,341 0           

Tip -4,633 34,209 -0,022 -0,135 0,892 -0,494 -0,011 -0,006 0,08 12,522 

Lamela 55,557 11,226 0,321 4,949 0 0,056 0,375 0,231 0,518 1,93 

Nadstropje 28,844 12,582 0,238 2,292 0,023 -0,066 0,184 0,107 0,203 4,925 

Prodajljiva površina (m²) -7,499 1,736 -0,965 -4,32 0 -0,58 -0,333 -0,202 0,044 22,878 

Št. kopalnic 82,549 48,718 0,134 1,694 0,092 -0,125 0,137 0,079 0,35 2,857 

Nizka nadstropja -45,116 60,401 -0,08 -0,747 0,456 0,1 -0,061 -0,035 0,189 5,282 

Terasa (m²) 6,216 1,815 0,574 3,425 0,001 -0,376 0,269 0,16 0,078 12,89 

Loža (m²) 8,981 3,661 0,299 2,453 0,015 -0,46 0,196 0,115 0,146 6,828 

Shramba (m²) -7,323 3,192 -0,158 -2,294 0,023 -0,237 -0,184 -0,107 0,459 2,177 

število pripadajočih PM 47,613 58,376 0,087 0,816 0,416 -0,435 0,066 0,038 0,19 5,268 

Dupleks/Tripleks 46,724 60,23 0,054 0,776 0,439 -0,259 0,063 0,036 0,447 2,239 

Velikost lože in terase / 

NTP 
-17,068 3,087 -0,881 -5,528 0 -0,407 -0,411 -0,258 0,086 11,65 

Orientacija - SV 130,525 38,966 0,217 3,35 0,001 0,37 0,264 0,156 0,519 1,927 

Orientacija - SZ 95,345 72,91 0,096 1,308 0,193 0,242 0,106 0,061 0,403 2,48 

Orientacija - JV 42,033 54,077 0,056 0,777 0,438 -0,193 0,063 0,036 0,417 2,399 

Nezastiran pogled 97,482 35,35 0,173 2,758 0,007 0,299 0,22 0,129 0,556 1,799 

Delno zastiran pogled 40,988 67,444 0,051 0,608 0,544 -0,21 0,05 0,028 0,313 3,198 

Lega notranja - robna 

(ogrevanje) 
-11,055 40,731 -0,018 -0,271 0,786 0,028 -0,022 -0,013 0,52 1,924 

Izpostavljenost hrupu -14,742 50,593 -0,021 -0,291 0,771 -0,04 -0,024 -0,014 0,412 2,427 

se nadaljuje 

 

Tabela 5: Koeficienti modela 1 (nad.) 
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Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

4 

(Constant) 2686,886 364,273   7,376 0           

Tip 26,147 37,219 0,126 0,703 0,483 -0,494 0,058 0,032 0,066 15,214 

Lamela 56,267 11,089 0,325 5,074 0 0,056 0,385 0,234 0,517 1,933 

Nadstropje 28,273 12,641 0,233 2,237 0,027 -0,066 0,181 0,103 0,196 5,102 

Prodajljiva površina (m²) -4,459 2,119 -0,574 -2,105 0,037 -0,58 -0,17 -0,097 0,029 34,997 

Št. kopalnic 90,385 48,264 0,146 1,873 0,063 -0,125 0,152 0,086 0,347 2,878 

Nizka nadstropja -32,397 60,597 -0,058 -0,535 0,594 0,1 -0,044 -0,025 0,183 5,457 

Terasa (m²) 7,005 2,162 0,647 3,241 0,001 -0,376 0,257 0,149 0,053 18,766 

Loža (m²) -3,639 6,906 -0,121 -0,527 0,599 -0,46 -0,043 -0,024 0,04 24,937 

Shramba (m²) -17,219 6,227 -0,372 -2,765 0,006 -0,237 -0,222 -0,127 0,118 8,506 

število pripadajočih PM 25,048 58,36 0,046 0,429 0,668 -0,435 0,035 0,02 0,185 5,405 

Dupleks/Tripleks 26,593 60,053 0,031 0,443 0,659 -0,259 0,036 0,02 0,438 2,285 

Velikost lože in terase / 

NTP 
-23,347 3,996 -1,206 -5,842 0 -0,407 -0,433 -0,269 0,05 20,032 

Orientacija - SV 120,684 38,828 0,201 3,108 0,002 0,37 0,248 0,143 0,509 1,964 

Orientacija - SZ 111,593 72,354 0,113 1,542 0,125 0,242 0,126 0,071 0,399 2,507 

Orientacija - JV 31,181 53,561 0,042 0,582 0,561 -0,193 0,048 0,027 0,414 2,416 

Nezastiran pogled 80,172 35,693 0,142 2,246 0,026 0,299 0,182 0,104 0,531 1,883 

Delno zastiran pogled 61,743 67,112 0,076 0,92 0,359 -0,21 0,075 0,042 0,308 3,25 

Lega notranja - robna 

(ogrevanje) 
9,908 41,299 0,016 0,24 0,811 0,028 0,02 0,011 0,492 2,031 

Izpostavljenost hrupu -2,538 50,42 -0,004 -0,05 0,96 -0,04 -0,004 -0,002 0,404 2,474 

UP/NTP ratio -10,428 5,056 -0,507 -2,063 0,041 0,054 -0,167 -0,095 0,035 28,441 

se nadaljuje 

Tabela 5: Koeficienti modela 1 (nad.) 
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Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

 Velikost lože / NTP 15,698 8,546 0,239 1,837 0,068 -0,084 0,149 0,085 0,125 7,994 

5 

(Constant) 1924,133 240,449   8,002 0           

Tip -35,88 23,996 -0,173 -1,495 0,137 -0,494 -0,123 -0,043 0,061 16,39 

Lamela 24,897 7,427 0,144 3,352 0,001 0,056 0,268 0,096 0,445 2,247 

Nadstropje 20,256 8,047 0,167 2,517 0,013 -0,066 0,205 0,072 0,187 5,359 

Prodajljiva površina (m²) -6,713 1,422 -0,864 -4,721 0 -0,58 -0,365 -0,135 0,024 40,857 

Št. kopalnic 85,36 30,055 0,138 2,84 0,005 -0,125 0,23 0,081 0,346 2,893 

Nizka nadstropja -64,507 38,94 -0,115 -1,657 0,1 0,1 -0,136 -0,047 0,171 5,841 

Terasa (m²) 7,216 1,393 0,667 5,179 0 -0,376 0,395 0,148 0,049 20,208 

Loža (m²) 9,555 4,618 0,319 2,069 0,04 -0,46 0,169 0,059 0,035 28,901 

Shramba (m²) -2,821 4,034 -0,061 -0,699 0,485 -0,237 -0,058 -0,02 0,108 9,252 

število pripadajočih PM 63,16 37,611 0,116 1,679 0,095 -0,435 0,138 0,048 0,172 5,818 

Dupleks/Tripleks -19,775 37,662 -0,023 -0,525 0,6 -0,259 -0,044 -0,015 0,429 2,329 

Velikost lože in terase / 

NTP 
-15,827 2,564 -0,817 -6,174 0 -0,407 -0,456 -0,177 0,047 21,371 

Orientacija - SV 106,376 25,729 0,177 4,135 0 0,37 0,325 0,118 0,447 2,235 

Orientacija - SZ 93,296 45,524 0,094 2,049 0,042 0,242 0,168 0,059 0,389 2,572 

Orientacija - JV 47,629 33,365 0,064 1,427 0,156 -0,193 0,118 0,041 0,412 2,43 

Nezastiran pogled 64,128 22,567 0,114 2,842 0,005 0,299 0,23 0,081 0,513 1,951 

Delno zastiran pogled 61,038 41,933 0,076 1,456 0,148 -0,21 0,12 0,042 0,304 3,289 

Lega notranja - robna 

(ogrevanje) 
-42,178 25,888 -0,067 -1,629 0,105 0,028 -0,134 -0,047 0,484 2,068 

se nadaljuje 

Tabela 5: Koeficienti modela 1 (nad.) 
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Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

 

Izpostavljenost hrupu -47,099 31,568 -0,068 -1,492 0,138 -0,04 -0,123 -0,043 0,398 2,513 

UP/NTP ratio 3,638 3,357 0,177 1,084 0,28 0,054 0,09 0,031 0,031 32,506 

Velikost lože / NTP 1,809 5,452 0,028 0,332 0,74 -0,084 0,028 0,01 0,119 8,432 

NadProfit -0,004 0,002 -0,198 -2,071 0,04 0,354 -0,17 -0,059 0,09 11,104 

Št. oddanih ponudb -2,772 0,853 -0,144 -3,249 0,001 0,302 -0,261 -0,093 0,419 2,388 

a Dependent Variable: Prodajna cena / m2 prodaljive 

površine         
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Tabela 6: Izločene spremenljivke iz modela 1 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Minimum 

Tolerance 

1 

Terasa (m²) -0,143b -1,634 0,104 -0,127 0,397 2,522 0,108 

Loža (m²) 0,127b 1,182 0,239 0,092 0,266 3,755 0,112 

Shramba (m²) -0,045b -0,596 0,552 -0,047 0,545 1,834 0,184 

število pripadajočih PM 0,076b 0,62 0,536 0,049 0,206 4,857 0,128 

Dupleks/Tripleks 0,032b 0,473 0,637 0,037 0,674 1,483 0,15 

Velikost lože in terase / NTP -0,304b -3,754 0 -0,283 0,433 2,308 0,126 

Orientacija - SV 0,179b 2,845 0,005 0,218 0,74 1,352 0,204 

Orientacija - SZ 0,085b 1,428 0,155 0,111 0,857 1,166 0,189 

Orientacija - JV 0,012b 0,202 0,84 0,016 0,854 1,171 0,198 

Nezastiran pogled 0,247b 4,48 0 0,332 0,903 1,108 0,203 

Delno zastiran pogled -0,041b -0,657 0,512 -0,052 0,787 1,27 0,201 

Lega notranja - robna (ogrevanje) 0,083b 1,238 0,218 0,097 0,673 1,486 0,203 

Izpostavljenost hrupu -0,027b -0,464 0,643 -0,036 0,911 1,097 0,203 

UP/NTP ratio 0,121b 1,321 0,189 0,103 0,365 2,736 0,141 

Velikost lože / NTP 0,069b 1,149 0,252 0,09 0,843 1,186 0,203 

Velikost terase / NTP -0,295b -3,957 0 -0,297 0,505 1,98 0,135 

NadProfit [%] 0,518b 12,195 0 0,692 0,892 1,121 0,199 

NadProfit 0,479b 10,003 0 0,618 0,833 1,201 0,203 

Št. oddanih ponudb -0,011b -0,164 0,87 -0,013 0,665 1,505 0,189 

2 

Orientacija - SV 0,183c 3,034 0,003 0,236 0,651 1,536 0,049 

Orientacija - SZ 0,090c 1,642 0,103 0,13 0,823 1,215 0,049 

Orientacija - JV 0,025c 0,433 0,666 0,035 0,75 1,332 0,051 

Nezastiran pogled 0,193c 3,735 0 0,287 0,858 1,166 0,051 

Delno zastiran pogled -0,006c -0,108 0,914 -0,009 0,695 1,438 0,051 

Lega notranja - robna  0,081c 1,275 0,204 0,102 0,608 1,646 0,051 

Izpostavljenost hrupu -0,099c -1,815 0,071 -0,144 0,817 1,224 0,051 

UP/NTP ratio -0,612c -2,567 0,011 -0,201 0,042 23,639 0,041 

Velikost lože / NTP 0,161c 1,226 0,222 0,098 0,143 6,977 0,044 

Velikost terase / NTP -0,545c -1,226 0,222 -0,098 0,013 79,626 0,013 

NadProfit [%] 0,486c 12,986 0 0,721 0,859 1,164 0,05 

NadProfit 0,463c 10,866 0 0,656 0,784 1,275 0,051 

Št. oddanih ponudb -0,165c -2,535 0,012 -0,199 0,571 1,752 0,048 

3 

UP/NTP ratio -0,379d -1,596 0,113 -0,13 0,038 26,165 0,036 

Velikost lože / NTP 0,163d 1,293 0,198 0,105 0,136 7,354 0,037 

Velikost terase / NTP -0,552d -1,293 0,198 -0,105 0,012 83,935 0,012 

NadProfit [%] 0,488d 14,84 0 0,772 0,821 1,218 0,043 

NadProfit 0,455d 11,481 0 0,685 0,743 1,346 0,044 

Št. oddanih ponudb -0,075d -1,073 0,285 -0,088 0,445 2,247 0,039 

4 Velikost terase / NTP .e . . . 0 . 0 

se nadaljuje 
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Tabela 6: Izločene spremenljivke iz modela 1 (nad.) 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Minimum 

Tolerance 

 

NadProfit [%] 0,486e 14,321 0 0,763 0,777 1,288 0,029 

NadProfit 0,445e 11,107 0 0,675 0,723 1,382 0,028 

Št. oddanih ponudb -0,045e -0,631 0,529 -0,052 0,429 2,333 0,025 

5 Velikost terase / NTP .f . . . 0 . 0 

a Dependent Variable: Prodajna cena / m2 prodaljive površine      

b Predictors in the Model: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²) 

c Predictors in the Model: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²) 

d Predictors in the Model: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²), Nezastiran 

pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), Orientacija - SZ, Delno 

zastiran pogled 

e Predictors in the Model: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²), Nezastiran 

pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), Orientacija - SZ, Delno 

zastiran pogled, Velikost lože / NTP, UP/NTP ratio 

f Predictors in the Model: (Constant), Nizka nadstropja, Št. kopalnic, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), 

Dupleks/Tripleks, Shramba (m²), Velikost lože in terase / NTP, število pripadajočih PM, Loža (m²), Terasa (m²), Nezastiran 

pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), Orientacija - SZ, Delno 

zastiran pogled, Velikost lože / NTP, UP/NTP ratio, NadProfit [%], Št. oddanih ponudb, NadProfit 

 

Tabela 7: Statistika ostankov modela 1 

Residuals Statisticsa 

  Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Predicted Value 1228,498 2593,967 1802,16 264,6631 170 

Residual 
-

250,0337 
261,6138 0 97,2375 170 

Std. Predicted Value -2,168 2,992 0 1 170 

Std. Residual -2,382 2,492 0 0,926 170 
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Priloga 2: Izpis modela iz SPSS z odvisno spremenljivko: število oddanih ponudb za 

stanovanj 

Tabela 8: Opisna statistika modela 2 

Descriptive Statistics 

  Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Št. oddanih ponudb 17,65 14,99 227 

Tip 2,33 1,3 227 

Lamela 2,77 1,482 227 

Nadstropje 5,14 2,307 227 

Prodajljiva površina (m²) 84,094 34,146 227 

Št. kopalnic 0,29 0,453 227 

Visoka nadstropja 0,5 0,501 227 

Shramba (m²) 12,477 6,094 227 

Orientacija - SV 0,33 0,471 227 

Orientacija - SZ 0,09 0,29 227 

Orientacija - JV 0,16 0,37 227 

Nezastiran pogled 0,44 0,497 227 

Delno zastiran pogled 0,18 0,386 227 

Lega notranja - robna (ogrevanje) 0,25 0,435 227 

Izpostavljenost hrupu 0,81 0,389 227 

Terasa (m²) 12,751 25,326 227 

Loža (m²) 13,729 8,728 227 

število pripadajočih PM 1,87 0,48 227 

Dupleks/Tripleks 1,11 0,336 227 

UP/NTP ratio 59,29% 13,47% 227 

Velikost lože / NTP 12,77% 4,14% 227 

Velikost terase / NTP 7,55% 14,32% 227 

 

Tabela 9: Vstavljene / Izločene spremenljivke modela 2 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 

Removed 
Method 

1 
Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, 

Nadstropje, Prodajljiva površina (m²)b . Enter 

2 

Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, 

Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), Delno 

zastiran pogled, Orientacija – SZb 

. Enter 

3 
Dupleks/Tripleks, Terasa (m²), število pripadajočih PM, Loža 

(m²)b . Enter 

4 Velikost lože / NTP, Velikost terase / NTP, UP/NTP ratiob . Enter 

a Dependent Variable: Št. oddanih ponudb   
b All requested variables entered.   
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Tabela 10: Statistični povzetek modela 2 

Model Summarye 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,604a 0,365 0,345 12,131 

2 0,679b 0,461 0,426 11,357 

3 0,711c 0,505 0,462 10,994 

4 0,75d 0,563 0,518 10,407 

a Predictors: (Constant), Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina 

(m²) 

b Predictors: (Constant), Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina 

(m²), Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), 

Delno zastiran pogled, Orientacija - SZ 

c Predictors: (Constant), Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina 

(m²), Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), 

Delno zastiran pogled, Orientacija - SZ, Dupleks/Tripleks, Terasa (m²), število pripadajočih PM, Loža (m²) 

d Predictors: (Constant), Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina 

(m²), Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), 

Delno zastiran pogled, Orientacija - SZ, Dupleks/Tripleks, Terasa (m²), število pripadajočih PM, Loža (m²), Velikost lože 

/ NTP, Velikost terase / NTP, UP/NTP ratio 

e Dependent Variable: Št. oddanih ponudb  

 

Tabela 11: Analiza variance modela 2 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 18552,869 7 2650,41 18 0b 

Residual 32226,638 219 147,154     

Total 50779,507 226       

2 

Regression 23434,48 14 1673,891 13 0c 

Residual 27345,027 212 128,986     

Total 50779,507 226       

3 

Regression 25641,189 18 1424,511 11,8 0d 

Residual 25138,318 208 120,857     

Total 50779,507 226       

4 

Regression 28577,084 21 1360,814 12,6 0e 

Residual 22202,422 205 108,304     

Total 50779,507 226       

a Dependent Variable: Št. oddanih ponudb     
b Predictors: (Constant), Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, 

Nadstropje, Prodajljiva površina (m²) 

c Predictors: (Constant), Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, 

Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, 

Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), Delno zastiran 

pogled, Orientacija - SZ 

d Predictors: (Constant), Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, 

Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, 

Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), Delno zastiran 

pogled, Orientacija - SZ, Dupleks/Tripleks, Terasa (m²), število pripadajočih PM, Loža 

(m²) 
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e Predictors: (Constant), Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, 

Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), Nezastiran pogled, Izpostavljenost hrupu, 

Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), Delno zastiran 

pogled, Orientacija - SZ, Dupleks/Tripleks, Terasa (m²), število pripadajočih PM, Loža 

(m²), Velikost lože / NTP, Velikost terase / NTP, UP/NTP ratio 
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Tabela 12: Koeficienti modela 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant) 35,021 2,98   11,752 0           

Tip -1,192 1,21 -0,103 -0,985 0,326 -0,438 -0,066 -0,053 0,263 3,805 

Lamela -0,634 0,651 -0,063 -0,973 0,332 -0,197 -0,066 -0,052 0,699 1,431 

Nadstropje 2,177 0,675 0,335 3,224 0,001 -0,235 0,213 0,174 0,268 3,725 

Prodajljiva površina (m²) -0,157 0,051 -0,359 -3,079 0,002 -0,539 -0,204 -0,166 0,214 4,68 

Št. kopalnic -3,045 2,215 -0,092 -1,375 0,171 -0,259 -0,093 -0,074 0,647 1,546 

Visoka nadstropja -12,439 3,037 -0,416 -4,096 0 -0,298 -0,267 -0,22 0,281 3,557 

Shramba (m²) -0,298 0,176 -0,121 -1,692 0,092 -0,373 -0,114 -0,091 0,566 1,768 

2 

(Constant) 36,266 4,731   7,665 0           

Tip -3,24 1,214 -0,281 -2,669 0,008 -0,438 -0,18 -0,135 0,229 4,367 

Lamela -1,505 0,656 -0,149 -2,295 0,023 -0,197 -0,156 -0,116 0,604 1,655 

Nadstropje 2,238 0,676 0,344 3,312 0,001 -0,235 0,222 0,167 0,235 4,256 

Prodajljiva površina (m²) -0,135 0,051 -0,308 -2,636 0,009 -0,539 -0,178 -0,133 0,186 5,365 

Št. kopalnic -2,212 2,468 -0,067 -0,896 0,371 -0,259 -0,061 -0,045 0,456 2,191 

Visoka nadstropja -13,565 2,982 -0,453 -4,549 0 -0,298 -0,298 -0,229 0,256 3,912 

Shramba (m²) -0,139 0,173 -0,057 -0,805 0,422 -0,373 -0,055 -0,041 0,513 1,949 

Orientacija - SV -9,093 2,002 -0,286 -4,541 0 -0,079 -0,298 -0,229 0,641 1,561 

Orientacija - SZ 9,647 4,141 0,187 2,33 0,021 0,144 0,158 0,117 0,395 2,533 

Orientacija - JV -0,021 2,806 -0,001 -0,007 0,994 -0,073 -0,001 0 0,529 1,89 

Nezastiran pogled -2,215 1,995 -0,073 -1,11 0,268 -0,029 -0,076 -0,056 0,58 1,723 

Delno zastiran pogled -2,118 3,03 -0,054 -0,699 0,485 -0,075 -0,048 -0,035 0,418 2,392 

Lega notranja - robna (ogrevanje) 2,016 2,257 0,058 0,893 0,373 -0,195 0,061 0,045 0,593 1,686 

se nadaljuje 
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Tabela 12: Koeficienti modela 2 (nad.) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part Tolerance VIF 

 Izpostavljenost hrupu 6,205 2,928 0,161 2,119 0,035 0,037 0,144 0,107 0,44 2,275 

3 

(Constant) 28,196 6,388   4,414 0           

Tip -4,305 1,852 -0,373 -2,324 0,021 -0,438 -0,159 -0,113 0,092 10,849 

Lamela -1,493 0,637 -0,148 -2,345 0,02 -0,197 -0,16 -0,114 0,601 1,664 

Nadstropje 2,862 0,674 0,44 4,244 0 -0,235 0,282 0,207 0,221 4,525 

Prodajljiva površina (m²) -0,384 0,098 -0,875 -3,92 0 -0,539 -0,262 -0,191 0,048 20,918 

Št. kopalnic 1,4 2,643 0,042 0,53 0,597 -0,259 0,037 0,026 0,373 2,68 

Visoka nadstropja -17,579 3,08 -0,588 -5,707 0 -0,298 -0,368 -0,278 0,224 4,455 

Shramba (m²) -0,04 0,171 -0,016 -0,234 0,815 -0,373 -0,016 -0,011 0,494 2,023 

Orientacija - SV -10,873 2,032 -0,342 -5,352 0 -0,079 -0,348 -0,261 0,583 1,715 

Orientacija - SZ 6,109 4,097 0,118 1,491 0,137 0,144 0,103 0,073 0,378 2,647 

Orientacija - JV 0,159 2,739 0,004 0,058 0,954 -0,073 0,004 0,003 0,52 1,922 

Nezastiran pogled -2,719 1,942 -0,09 -1,4 0,163 -0,029 -0,097 -0,068 0,574 1,742 

Delno zastiran pogled -2,456 3,001 -0,063 -0,818 0,414 -0,075 -0,057 -0,04 0,399 2,504 

Lega notranja - robna (ogrevanje) 2,089 2,224 0,061 0,939 0,349 -0,195 0,065 0,046 0,572 1,747 

Izpostavljenost hrupu 4,974 2,873 0,129 1,731 0,085 0,037 0,119 0,084 0,428 2,338 

Terasa (m²) -0,007 0,05 -0,012 -0,149 0,882 -0,319 -0,01 -0,007 0,337 2,964 

Loža (m²) 0,658 0,198 0,383 3,328 0,001 -0,424 0,225 0,162 0,179 5,576 

število pripadajočih PM 8,316 3,266 0,266 2,546 0,012 -0,345 0,174 0,124 0,218 4,594 

Dupleks/Tripleks 5,099 3,327 0,114 1,533 0,127 -0,174 0,106 0,075 0,429 2,332 

4 

(Constant) 20,512 19,876   1,032 0,303           

Tip -4,632 1,857 -0,402 -2,494 0,013 -0,438 -0,172 -0,115 0,082 12,176 

Lamela -1,525 0,603 -0,151 -2,529 0,012 -0,197 -0,174 -0,117 0,6 1,665 

se nadaljuje 
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Tabela 12: Koeficienti modela 2 (nad.) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part Tolerance VIF 

 

Nadstropje 2,297 0,672 0,354 3,419 0,001 -0,235 0,232 0,158 0,199 5,013 

Prodajljiva površina (m²) -0,677 0,117 -1,543 -5,773 0 -0,539 -0,374 -0,267 0,03 33,484 

Št. kopalnic -0,892 2,543 -0,027 -0,351 0,726 -0,259 -0,024 -0,016 0,361 2,771 

Visoka nadstropja -12,735 3,176 -0,426 -4,01 0 -0,298 -0,27 -0,185 0,189 5,285 

Shramba (m²) 0,299 0,342 0,121 0,874 0,383 -0,373 0,061 0,04 0,111 9,046 

Orientacija - SV -10,927 1,93 -0,344 -5,662 0 -0,079 -0,368 -0,261 0,579 1,727 

Orientacija - SZ 4,567 3,892 0,088 1,173 0,242 0,144 0,082 0,054 0,375 2,666 

Orientacija - JV -0,937 2,602 -0,023 -0,36 0,719 -0,073 -0,025 -0,017 0,517 1,936 

Nezastiran pogled -2,005 1,964 -0,066 -1,021 0,308 -0,029 -0,071 -0,047 0,503 1,987 

Delno zastiran pogled -2,388 2,848 -0,061 -0,839 0,403 -0,075 -0,058 -0,039 0,398 2,515 

Lega notranja - robna (ogrevanje) 0,569 2,135 0,016 0,266 0,79 -0,195 0,019 0,012 0,557 1,796 

Izpostavljenost hrupu 2,987 2,764 0,078 1,081 0,281 0,037 0,075 0,05 0,414 2,415 

Terasa (m²) 0,217 0,122 0,367 1,777 0,077 -0,319 0,123 0,082 0,05 19,984 

Loža (m²) 1,98 0,387 1,153 5,111 0 -0,424 0,336 0,236 0,042 23,861 

število pripadajočih PM 8,739 3,106 0,28 2,814 0,005 -0,345 0,193 0,13 0,216 4,635 

Dupleks/Tripleks 5,975 3,189 0,134 1,873 0,062 -0,174 0,13 0,087 0,418 2,391 

UP/NTP ratio 0,54 0,27 0,485 1,998 0,047 0,188 0,138 0,092 0,036 27,632 

Velikost lože / NTP -1,624 0,432 -0,449 -3,756 0 -0,078 -0,254 -0,173 0,149 6,704 

Velikost terase / NTP -0,251 0,235 -0,24 -1,068 0,287 -0,299 -0,074 -0,049 0,042 23,675 

a Dependent Variable: Št. oddanih ponudb           
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Tabela 13: Izključene spremenljivke modela 2 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Minimum 

Tolerance 

1 

Orientacija - SV -0,312b -5,421 0 -0,345 0,773 1,294 0,213 

Orientacija - SZ 0,144b 2,487 0,014 0,166 0,85 1,176 0,199 

Orientacija - JV 0,029b 0,477 0,634 0,032 0,809 1,236 0,205 

Nezastiran pogled -0,021b -0,366 0,715 -0,025 0,91 1,099 0,213 

Delno zastiran pogled -0,027b -0,441 0,66 -0,03 0,754 1,327 0,212 

Lega notranja - robna (ogrevanje) 0,011b 0,174 0,862 0,012 0,715 1,4 0,213 

Izpostavljenost hrupu 0,01b 0,165 0,869 0,011 0,877 1,14 0,21 

Terasa (m²) 0,015b 0,173 0,863 0,012 0,412 2,428 0,118 

Loža (m²) 0,141b 1,397 0,164 0,094 0,283 3,531 0,119 

število pripadajočih PM 0,333b 3,038 0,003 0,202 0,233 4,289 0,151 

Dupleks/Tripleks 0,029b 0,423 0,672 0,029 0,637 1,571 0,149 

UP/NTP ratio 0,118b 1,152 0,251 0,078 0,275 3,635 0,158 

Velikost lože / NTP -0,009b -0,16 0,873 -0,011 0,831 1,203 0,212 

Velikost terase / NTP -0,073b -0,985 0,326 -0,067 0,526 1,903 0,147 

2 

Terasa (m²) 0,058c 0,686 0,494 0,047 0,362 2,766 0,102 

Loža (m²) 0,302c 2,999 0,003 0,202 0,242 4,136 0,096 

število pripadajočih PM 0,274c 2,609 0,01 0,177 0,224 4,469 0,142 

Dupleks/Tripleks -0,009c -0,133 0,894 -0,009 0,591 1,693 0,137 

UP/NTP ratio 0,022c 0,214 0,831 0,015 0,246 4,072 0,144 

Velikost lože / NTP 0,05c 0,835 0,405 0,057 0,711 1,406 0,182 

Velikost terase / NTP -0,058c -0,779 0,437 -0,054 0,46 2,173 0,126 

3 

UP/NTP ratio 0,664d 3,402 0,001 0,23 0,06 16,799 0,038 

Velikost lože / NTP -0,451d -3,683 0 -0,248 0,15 6,676 0,039 

Velikost terase / NTP -0,499d -2,738 0,007 -0,187 0,07 14,386 0,048 
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a Dependent Variable: Št. oddanih ponudb        

b Predictors in the Model: (Constant), Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²) 

c Predictors in the Model: (Constant), Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), Nezastiran pogled, 

Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), Delno zastiran pogled, Orientacija - SZ 

d Predictors in the Model: (Constant), Shramba (m²), Št. kopalnic, Visoka nadstropja, Lamela, Tip, Nadstropje, Prodajljiva površina (m²), Nezastiran pogled, 

Izpostavljenost hrupu, Orientacija - JV, Orientacija - SV, Lega notranja - robna (ogrevanje), Delno zastiran pogled, Orientacija - SZ, Dupleks/Tripleks, 

Terasa (m²), število pripadajočih PM, Loža (m²) 
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Tabela 14: Statistika ostankov modela 2 

Residuals Statisticsa 

  Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Predicted Value -13,4 48,38 17,65 11,245 227 

Residual -17,968 42,494 0 9,912 227 

Std. Predicted Value -2,761 2,733 0 1 227 

Std. Residual -1,727 4,083 0 0,952 227 

a Dependent Variable: Št. oddanih ponudb    
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