
   

 
 

 

Datum: 20. 1. 2022  

 

Zadeva: Sestanek s predstavniki GURS - UMVN za potrebe usklajevanja modelov 

vrednotenja z občinami  

 

 

Spoštovani, 

 

Skupnost občin Slovenije (v nadaljevanju: SOS) je dne 20. 1. 2022 sodelovala na sestanku v 

spletnem okolju  s predstavniki GURS-a, natančneje Urada za množično vrednotenje 

nepremičnin (v nadaljevanju: UMVN) ter številnimi drugimi deležniki , kjer se je obravnaval 

predlog sodelovanja med vsemi združenji občin oz. občinami  in UMVN, da bi se za 

posredovanje modelov vrednotenja nepremičnin z občinami uporabilo obstoječe prostorske 

informacijske sisteme občin. Ključna sestavina modelov vrednotenja nepremičnin so namreč 

vrednostne cone v shape (krajše: shp.) formatu, ki so kasneje tudi glavni predmet usklajevanja. 

 

Udeležence je kot prvi nagovoril Tomaž Petek, generalni direktor GURS, da so načrtovane 

aktivnosti usmerjene v preverjanje modelov vrednotenja nepremičnin ter bi zato potrebovali 

obstoječe informacijske sisteme občin. Kajti Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin 

(krajše: ZMVN-1) določa, da morajo kot organ vrednotenja izvajati pregled modelov na vsaki 

dve leti, da lahko izvajajo pripis posplošene vrednosti nepremičnin in posebne okoliščine. V 

tem postopku je zakonsko predpisano tudi sodelovanje občin. V primeru, da se shp.prenesejo 

v prostorske informacijske sisteme občin, bo za slednje preverba in podaja pripomb na 

vrednostne cone in modele bistveno olajšano. Prav tako bo s takšnim načinom lažja kasnejša 

uporaba in posredovanje informacij  širši javnosti. 

 

Dušan Mitrović, direktor UMVN, je podrobneje opredelil naloge in zaveze njihovega urada 

ter prednosti tovrstnega sodelovanja z občinami. Modeli vrednotenja so iz stanja z dne 1. 1. 

2020 ter tako ne ustrezajo današnjemu času in dogajanju na trgu, zato jih je potrebno 

posodobiti in poenotiti. Občinam bi se v ta namen posredovalo nove vrednostne con in 

vrednostne ravni, ki bi jih vnesle v obstoječe prostorske informacijske sisteme. Sledi 

usklajevanje modelov z občinami ter podaja pripomb. Vrednostne cone in vrednostne ravni 

odražajo eksplicitno vrednost nepremičnine na določenem območju. Meni, da bi dolgoročno 

ta dva podatka, kot nekakšna dodana vrednost, zaživela kot podatkovni sloj v teh aplikacijah. 

Dodaja, da je vrednotenje nepremičnin tudi del prostorske ekonomike s katero se ukvarjajo 

občine (dotikajo se komunalnih prispevkov, prostorskega načrtovanja, rešitve pri poselitvenih 

posegih ipd.).  



 

2 
 

 

 

Predvidena časovnica dogajanja je, da GURS – UMVN:  

 

• aprila pošlje občinam shp.format datoteke, ki se jih naloži na prostorske 

pregledovalnike. Sloji bodo v 1. fazi dostopni zgolj občinam za podajo pripomb; 

• maja imajo občine čas za pregledovanje; 

• junij/julij zaposleni iz OE GURS-a usklajujejo modele z občinami glede na podane 

pripombe; 

• avgusta sledi javna razgrnitev in poskusni izračun; 

• septembra/oktobra sprejem modelov na Vladi RS in 

• novembra nove vrednosti vseh nepremičnin javno dostopne tudi za osebni vpogled. 

 

SOS meni, da je predlog v duhu sedanjega časa in sledi trendom, ki jih prinaša vse večja 

digitalizacija ter ga v celoti podpira. Predlaga, da vsa združenja občin nastopijo skupaj - enotno 

s pozivom vsem njihovim članicam naj sprejmejo sodelovanje z UMVN in umestijo shape 

vrednostnih con in vrednostnih ravni v njihove informacijske sisteme. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

  

                                                                                                                          Jasmina Vidmar, l.r. 

                                                                                                                         generalna sekretarka 

 

 

 

 

 

Pripravila: Petra Gasparin 


