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ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje 

 

 

Svetnik Jože Lombar je na 2. seji Sveta MOK dne 15. 12. 2010 povedal, da se nanj obrača 

vsak dan več ljudi zaradi vrednotenja nepremičnin. Povedal je, da so cene parcel na Mlaki pri 

Kranju vrednotene enako, kot v Besnici ali na Golniku. Prodaja po isti ceni pa ni mogoča. Na 

geodetski upravi pa te odpravijo s tem, da je občina določila območja. Zato je prosil občinsko 

upravo, da nekaj naredi, da bi se vrednotenje pravilno upoštevalo in da se ljudem pomaga.   

 

 

Odgovor: 

Modele mnoţičnega vrednotenja nepremičnin je izdelala Geodetska uprava RS (GURS). Za 

Slovenijo je določenih 19 modelov vrednotenja nepremičnin, vsak model ima svoje 

vrednostne ravni, ki so določene izključno na podlagi dejanskih cen prodaj posameznih 

nepremičnin, katerih prodaje so bile izvršene. Modeli so razvrščeni v tipične nepremičnine 

kot so Model za gozdna zemljišča, Model za kmetijsko rabo, Model za stanovanja, Model za 

industrijske nepremičnine,… Za vsako vrsto nepremičnin so bile določene druge vrednostne 

ravni, ki so bile osnovane na podlagi realnih cen. 

 

Mestna občina Kranj je pri pripravi modelov vrednostnih ravni sodelovala kot stranka v 

postopku.  Oddelek za okolje in prostor je dne 5. 12. 2010 podal določene pripombe na zaris 

teh ravnin, ki pa se od zarisanih niso bistveno razlikovale. Največ pripomb se je nanašalo na 

mesto Kranj, nekaj pa na izpuščena obrobja zaselkov, ki logično pripadajo večji celoti vendar 

jih na GURS niso zaznali.  

 

Torej MOK in tudi nobena druga občina ni mogla niti ni imela nobene podlage, da bi določala 

vrednostne ravni, saj je kriterij določitve izključno trţna vrednost nepremičnin na določenem 

območju. Ker je na nekaterih območjih teh transakcij malo, so odstopanja moţna vendar jih 

bo GURS šele po zadostnem številu pritoţb na enem območju ponovno preučil in v primeru, 

da se izkaţe drugačna vrednost nepremičnin, bo na določenem območju mejo spremenil, 

oziroma bo tvorila novo vrednostno raven za določeno območje. 

 

Pripombe, ki jih je dala MOK so bile deloma upoštevane in sicer v delu, kjer posegi v meje 

teh vrednostnih ravni niso bili večji. Predlogi, ki pa so konkretneje posegali v vrednostne 

ravni pa so bili zavrnjeni, saj podatki o transakcijah niso izkazovali naših predvidevanj. 



Območje Trstenika, Gorič, Mlake, Kokrice, Predoselj, Tenetiš ima za model Stanovanja 

enako vrednost kot Naklo, Šenčur, Hrastje, Bitnje. Na severnem delu Mestne občine Kranj 

ima le Golnik eno raven višjo vrednost kot ostala okolica. Moţnost, da bi se vrednost zniţala 

je zelo majhna, saj ima širše območje enako vrednostno raven. 
 

Občinska uprava ţal nima nikakršnih moţnosti vplivati na vrednostne cone, ki so podlaga za 

vrednotenje nepremičnine. Moţnost imajo lastniki nepremičnin, ki s pripombo na vrednost 

nepremičnine (da je previsoka ali prenizka) poskrbijo, da bo GURS ponovno preučil njihovo 

območje in v primeru dejanske napake popravil vrednostno raven nekega območja. Drug 

faktor, ki vpliva na vrednost nepremičnine pa je tudi pravilnost podatkov o nepremičnini, 

katere vodi GURS. MOK kot lastnica nepremičnin lahko poda pripombe na vrednost lastnih 

nepremičnin vendar se pripomba v primeru, da je to šola, nanaša na model, ki pokriva šolske 

objekte in ne na model za stanovanjske objekte ali druge objekte. Spodaj je za boljše 

razumevanje pripet izrez ravni za stanovanja za severni del MOK. 
 

Vrednostne ravni za stanovanja na območju severni del MOK: 

 
 

 

Pripravil:  

Janez Ziherl, univ.dipl.ing.geod. 

 

 

Po pooblastilu  

Vodja Oddelka za okolje in prostor 

Danijela Bida-Šprajc, univ.dipl.inţ.arh. 
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