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 MODEL VREDNOTENJA ZA STANOVANJA (STA)  

 

1.1 Definicija modela 

1.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za stanovanja (STA) uporablja za vrednotenje stanovanj v stavbi, ki se v celoti 
uporablja za bivanje in ima več kot dve stanovanji, stanovanj v stavbi z mešano rabo, oskrbovanih stanovanj, 
bivalnih enot in podobnih enot, ki se uporabljajo za bivanje. Model je zasnovan na načinu tržnih primerjav. 
Predmet vrednotenja so deli stavb, ki imajo dejansko rabo navedeno v Tabeli 1, s pripadajočimi skupnimi deli in 
pripadajočim zemljiščem1. 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni, vrednostnih tabel, točkovnikov in točkovnih 
razredov ter faktorjev obnov, lastnosti dela stavbe, lege dela stavbe v stavbi, skupne površine dodatnih prostorov 
stanovanja (upoštevajo se terasa, loža in balkon), prisotnosti in velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora 
kot pripadajočega prostora ter oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture. Vrednosti v 
tabeli vrednostnih ravni so izražene za referenčno enoto vrednotenja. 

1.1.2 Seznam delov stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo deli stavb, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirani z naslednjimi šiframi dejanske rabe 
delov stavb: 

 

Tabela 1: Deli stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za stanovanja (STA) 

Šifra 
Vrsta dejanske rabe dela 
stavbe 

Opis dejanske rabe dela stavbe 

2 stanovanje 
Stanovanje v stavbi, ki ima več kot dve stanovanji, so bivalni in ostali z 
bivanjem povezani prostori. 

3 oskrbovano stanovanje 
Oskrbovano stanovanje je stanovanje za bivanje oseb s posebnimi 
potrebami (invalidi, starejše osebe), v katerem je na razpolago vsa 
potrebna oskrba. 

4 bivalna enota 
Bivalna enota je stanovanjska enota v stanovanjski stavbi za posebne 
družbene skupine. 

  

                                                                 
1 Pripadajoče zemljišče pri modelu za stanovanja (STA) predstavlja delež zemljišča pod stavbo glede na razmerje površin delov stavbe v stavbi. 
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1.2  Opis modela vrednotenja  

1.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za stanovanja (STA) ima naslednje lastnosti:  

dejanska raba dela stavbe je (2) stanovanje (s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim 
zemljiščem), 
velikost2 je enaka 50 m2 (skupna površina prostorov (1) bivalni prostor in (8) shramba, sušilnica, pralnica), 
leto izgradnje je med letoma 1975 in 1983,  
nima obnovljene strehe, 
nima obnovljene fasade,  
nima obnovljenih oken,  
nima obnovljenih inštalacij, 
v stavbi ni dvigala, 
skupna površina prostorov (10) odprta terasa, balkon, loža in (11) zaprta terasa, balkon, loža je med 4 in 10 m2, 
nahaja se v pritličju, prvem, drugem ali tretjem nadstropju, 
v (2) stanovanju ni evidentiranega prostora (6) garaža ali (7) garažni parkirni prostor, 
stavba se ne nahaja v bližini linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture. 

 

1.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone ter vrednost prostora garaža oz. prostora 
garažni parkirni prostor, če le-ta obstaja. 

 

Tabela 2: Vrednostne ravni po modelu za stanovanja (STA) 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost pripadajočega 
prostora garaža oz. garažni 

parkirni prostor (EUR) 

1  23.500  23.500  1.950  

2  27.100  27.100  1.950 

3  31.100  31.100  1.950  

4  35.150  35.150  1.950  

5  39.200  39.200  1.950  

6  43.900  43.900  2.400  

7  49.000  49.000  2.900  

8  54.400  54.400  3.500  

9  60.400  60.400  4.100  

10  67.000  67.000  4.100  

11  74.500  74.500  5.600  

12  83.000  83.000  5.600  

13  91.800  91.800  5.600  

14  102.000  102.000  6.500  

15  113.000  113.000  7.300  

  

                                                                 
2 Velikost je določena na način, ki je podrobneje pojasnjen v koraku 2 pod točko 1.2.3. Izračun posplošene vrednosti. 
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Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost pripadajočega 
prostora garaža oz. garažni 

parkirni prostor (EUR) 

16  125.500  125.500  8.100  

17  139.000  139.000  9.000  

18  154.000  154.000  10.000  

19  171.000  171.000  13.600  

20 190.000 190.000 16.000 

 

1.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 
V = VSTA + VGAR 

V = VT × Fobn × Flast × Fdp × Flege × Fodd + TVRSTA_GAR × FGAR 

 

Oznaka Opis oznake 

V 
Posplošena vrednost določena za del stavbe s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim 
zemljiščem po modelu STA 

VSTA Vrednost stanovanja po modelu STA 

VGAR 
Vrednost garaže oz. garažnega parkirnega prostora kot prostora, ki pripada stanovanju po modelu 
STA 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje in vrstico 
za velikost po modelu STA 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fdp Faktor dodatnih prostorov 

Flege Faktor lege stanovanja v stavbi 

Fodd Faktor oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture 

TVRSTA_GAR 
Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni prostor po 
modelu STA 

FGAR Faktor velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada stanovanju po modelu STA 

 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 1: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za stanovanja (STA) 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posameznega dela stavbe (koordinat E, N centroida stavbe v kateri se del stavbe nahaja) se 
določi odgovarjajoča vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane 
vrednostne ravni modela vrednotenja za stanovanja so predstavljene v Mapi 4 – GRADIVO ZA JAVNO 
RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

V primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost dela 
stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako.  
V primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto vrednostno 
cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe s pripadajočim zemljiščem na osnovi leta 
izgradnje in velikosti 

 

Izbere se tista vrednostna tabela, ki odgovarja vrednostni ravni določeni v koraku 1. Tabela vrednostnih ravni je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. Vhodna podatka za določitev vrednosti iz vrednostne 
tabele sta leto izgradnje in velikost2 . Velikost je enaka vsoti posameznih prostorov: 
velikost = (1) bivalni prostor + (3) poslovni prostor + (8) shramba, sušilnica, pralnica + 0,3 × (16) prostor z omejeno 
uporabo + 0,7 × (17) nedokončan prostor. 

 
Na osnovi leta izgradnje in velikosti iz vrednostne tabele določimo vrednost za osnovo in vrednost za vsak dodatni 
m2, ki ga pri izračunu pomnožimo z velikostjo, ki presega velikost osnove. Vrednost iz vrednostne tabele dobimo 
s seštevkom vrednosti za osnovo in vrednosti dodatnih m2. 

 

Slika 2: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za stanovanja (STA) 

Velikost (m2) 
Leto izgradnje 

– – – – – 

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

 

Dodatni pogoji pripisa:  

Delu stavbe z dejansko rabo (2) stanovanje pripada izključno le eden izmed prostorov (1) bivalni prostor ali (17) 
nedokončan prostor. V nasprotnem primeru se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (3) oskrbovano stanovanje ne pripada prostor (1) bivalni prostor, 
se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
Delu stavbe z dejansko rabo (4) bivalna enota mora pripadati vsaj eden izmed prostorov (1) bivalni prostor ali 
(17) nedokončan prostor. V nasprotnem primeru se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne 
napako. 
V kolikor je velikost večja od 0 m², je za velikost določena minimalna vrednost. Minimalna velikost za dejanski 
rabi (2) stanovanje in (3) oskrbovano stanovanje je 10 m², za dejansko rabo (4) bivalna enota pa 7 m². 
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Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Na podlagi podatkov o letu izgradnje ter letnicah obnov fasade, strehe, oken in inštalacij ter tabele, v kateri so 
prikazane uteži glede na tip obnove, se izračunata korigirano leto izgradnje in povprečno leto obnove: 

korigirano leto izgradnje: Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80), 
povprečno leto obnove: Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij. 

 

Tabela faktorja obnov je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Na podlagi podatka o letu izgradnje ter podatkov iz tabele o aktivnem letu ter ekonomski življenjski dobi se 
izračuna korigirano leto izgradnje. Korigirano leto izgradnje je ali leto izgradnje ali leto, ki ga dobimo, če od 
aktivnega leta odštejemo ekonomsko življenjsko dobo. Za korigirano leto izgradnje se vzame podatek, ki ima višjo 
vrednost. Povprečno leto obnove je seštevek vseh zmnožkov posameznih uteži glede na tip obnov in ustreznih 
letnic obnov (v primeru, ko ni podatka o obnovi, se upošteva korigirano leto izgradnje). 

 

Tabela 3: Uteži posameznih tipov obnov po modelu za stanovanja (STA) 

Tip obnove Utež 

Fasada 0,29 

Streha 0,13 
Okna 0,29 

Inštalacije 0,29 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. Ekonomska 
življenjska doba stavb v modelu za stanovanja (STA) je 80 let. 

 

Dodatna pogoja pripisa: 

V primeru, ko ni podatka o posamezni obnovi (brez obnov) ali je od korigiranega leta izgradnje do posamezne 
obnove minilo največ 5 let (Lizg + 5), se za posamezno obnovo upošteva korigirano leto izgradnje (Lizg_kor). 
V primeru napake v podatku o letu izgradnje stavbe, v kateri se del stavbe nahaja (leto izgradnje je 0 ali ni 
podatka), se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  
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Slika 3: Prikaz strukture tabele faktorja obnov 

Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnov 

– – 
– 

– – 

–           

–           

–           

 

Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 
 

Na podlagi podatkov o posameznem delu stavbe se z ustreznim točkovnikom določijo točke za lastnosti. 
Točkovnik lastnosti je določen z dejansko rabo dela stavbe in številom stanovanj. Na podlagi doseženih točk se v 
ustreznih razredih določi faktor lastnosti. Točkovnik in tabela faktorja lastnosti sta dostopna v Mapi 3 - GRADIVO 
ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 5: Določitev faktorja dodatnih prostorov 
 

Faktor dodatnih prostorov je določen glede na dejansko rabo dela stavbe in površino dodatnih prostorov. 
Dodatna površina predstavlja skupno površino prostorov (10) odprta terasa, balkon, loža in (11) zaprta terasa, 
balkon, loža: 

P = (10) odprta terasa, balkon, loža + (11) zaprta terasa, balkon, loža. 

 

 Tabela faktorja dodatnih prostorov je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 6: Določitev faktorja lege stanovanja v stavbi 
 

Faktor lege stanovanja v stavbi je določen glede na kombinacijo lege stanovanja v stavbi in prisotnosti dvigala. 
Tabela faktorja lege stanovanja v stavbi je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 7: Določitev faktorja oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture 
 

Faktor oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture je odvisen od vplivnega območja 
linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture (cest, železnic, daljnovodov). Če obstaja več vplivov na isto 
nepremičnino, potem se faktor oddaljenosti določi z množenjem faktorjev vpliva posameznih faktorjev, pri čemer 
je določen maksimalni vpliv oz. minimalni skupni faktor. Tabela faktorja oddaljenosti od linijskih objektov 
gospodarske javne infrastrukture je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 8: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni 
prostor po modelu STA 
 

Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost garaže oz. garažnega parkirnega prostora.  
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Slika 4: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR) 
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost pripadajoče garaže oz. 
garažnega parkirnega prostora 

(EUR) 

–    

–    

–    

–    

–    

 

Korak 9: Določitev faktorja velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada stanovanju 
 

Faktor velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada stanovanju, je določen na podlagi vsote 
površin prostorov (6) garaža in (7) garažni parkirni prostor: 

P = (6) garaža + (7) garažni parkirni prostor. 

 

Tabela faktorja velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada stanovanju, je dostopna v Mapi 3 - 
GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 10: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe s pripadajočim zemljiščem po modelu STA 
 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

1.2.3.1  Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za stanovanja (STA)  

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

 

Lokacija: Maribor Posplošena vrednost: 28.800 EUR 

 

DEJANSKA RABA DELA STAVBE: (2) stanovanje 

PROSTORI DELA STAVBE: (1) bivalni prostor: 18,2 m2, (3) poslovni prostor: 0,0 m2, (6) garaža: 0,0 
m2, (7) garažni parkirni prostor: 0,0 m2, (8) shramba, sušilnica, pralnica: 
0,0 m2, (9) klet: 0,0 m2, (10) odprta terasa, balkon, loža: 0,0 m2, (11) 
zaprta terasa, balkon, loža: 0,0 m2, (16) prostor z omejeno uporabo: 0,0 
m2, (17) nedokončan prostor: 0,0 m2 

POVRŠINA DELA STAVBE: 20,1 m2 

LETO IZGRADNJE: 1971 

OBNOVE: streha: 2003,  fasada: 2012, okna in inštalacije: brez obnov 

LEGA DELA STAVBE V STAVBI: nadstropje: 5 

DVIGALO: ne 

ŠTEVILO STANOVANJ V STAVBI: 22 

VPLIVNO OBMOČJE: ni vplivov 

Model, vrednostna raven (VR): model STA, VR = 11 
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Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VSTA + VGAR 

V = VT × Fobn × Flast × Fdp × Flege × Fodd + TVRSTA_GAR × FGAR 

 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 

 

Oznaka Opis oznake 

V 
Posplošena vrednost določena za del stavbe s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim 
zemljiščem po modelu STA 

VSTA Vrednost stanovanja po modelu STA 

VGAR 
Vrednost garaže oz. garažnega parkirnega prostora kot prostora, ki pripada stanovanju po 
modelu STA 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje 
in vrstico za velikost po modelu STA 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fdp Faktor dodatnih prostorov 

Flege Faktor lege stanovanja v stavbi 

Fodd Faktor oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture 

TVRSTA_GAR 
Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni 
prostor po modelu STA 

FGAR 
Faktor velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada stanovanju po modelu 
STA 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

 

 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe s pripadajočim zemljiščem na osnovi leta 
izgradnje in velikosti 

 

Podatki Izračun velikosti 

Površine prostorov: 
(1) bivalni prostor                                       18,2 m2 
(3) poslovni prostor                                      0,0 m2 
(8) shramba, sušilnica, pralnica                  0,0 m2 
(16) prostor z omejeno uporabo                0,0 m2 
(17) nedokončan prostor                             0,0 m2 
 
Leto izgradnje                                                1971 

velikost = (1) bivalni prostor + (3) poslovni prostor + (8) 
shramba, sušilnica, pralnica + 0,3 × (16) prostor z 
omejeno uporabo + 0,7 × (17) nedokončan prostor 
 
velikost = 18,2 m2 + 0,0 m2 + 0,0 m2 + 0,0 m2 + 0,0 m2 
                = 18,2 m2 

 

 
VTosnova = 25.330,00 EUR

  
VTdodatni m2 = 1.393,15 EUR/m2

  
VT = VTosnova + VTdodatni m2 × (velikost – spodnja meja razreda velikosti) 
VT = 25.330,00 EUR + 1.393,15 EUR/m2 × (18,2 m2 – 15 m2)  

 

  
VT = 29.788,08 EUR 

Vrednostna raven: 11 
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Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Podatki Izračun korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov 

Leto izgradnje: 1971 
Leto obnove fasade: 2012        Ufasade: 0,29 
Leto obnove strehe: 2003         Ustrehe: 0,13 
Leto obnove oken: brez               Uoken: 0,29 
Leto obnove inštalacij: brez    Uinštalacij: 0,29 

Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80) = 1971 
 
Lobn= Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij 
Lobn = 0,29 × 2012 + 0,13 × 2003 + 0,29 × 1971 + 0,29 × 1971 
Lobn = 1987 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor 
Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske 
dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno 
Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja 
(2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. 
Ekonomska življenjska doba stavb v modelu za stanovanja (STA) je 80 let. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

 

Korigirano 
leto 

izgradnje 

Povprečno leto obnove 

 
- 

1945 

1946 
- 

1964 

1965 
- 

1974 

1975 
- 

1983 

1984 
- 

1990 

1991 
- 

1997 

1998 
- 

2003 

2004 
- 

2009 

2010 
- 

2014 

2015 
- 
 

- 1945 1,00 1,03 1,08 1,10 1,12 1,15 1,18 1,23 1,29 1,31 

1945 - 1964 1,00 1,00 1,04 1,07 1,09 1,10 1,13 1,18 1,23 1,25 

1965 - 1974 1,00 1,00 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,13 1,18 1,20 

1975 - 1983 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,04 1,07 1,12 1,17 1,18 

1984 - 1990 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,05 1,10 1,15 1,15 

1991 - 1997 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,08 1,11 1,11 

1998 - 2003 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,06 1,06 

2004 – 2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 

2010 - 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 

2015 – 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

  

Fobn = 1,04 
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Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Podatki 

Dejanska raba dela stavbe: (2) stanovanje 
Število stanovanj v stavbi: 22 

 

Točkovnik lastnosti: 

Opis Točke 

Osnova - dejanska raba dela stavbe  

Dejanska raba  

2 – stanovanje 90 

3 – oskrbovano stanovanje 120 

4 – bivalna enota 80 

Ostale lastnosti dela stavbe  

Opis Točke 

Število stanovanj v stavbi (velja samo za dejansko rabo s šifro: 2)  

število stanovanj  5 20 

6  število stanovanj  50 10 

število stanovanj > 50 0 

 

Točkovni razredi in faktorji lastnosti: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 89 0,85 

2 90 99 0,97 

3 100 109 1,00 

4 110 119 1,03 

5 120 120 1,25 

 

Korak 5: Določitev faktorja dodatnih prostorov 

 

Podatki Izračun površine dodatnih prostorov 

Dejanska raba dela stavbe: (2) stanovanje 
Prostori dela stavbe: 
(10) odprta terasa, balkon, loža                   0,00 m2 
(11) zaprta terasa, balkon, loža                    0,00 m2 

P = (10) odprta terasa, balkon, loža + (11) zaprta 
terasa, balkon, loža 
P = 0,0 m2 + 0,0 m2 
P = 0,0 m2 

 

  

Flast = 1,00 
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Točkovnik dodatnih prostorov: 

Opis Točke 

Dodatni prostori  

Dejanska raba  

2 – stanovanje 0 

3 – oskrbovano stanovanje 4 

4 – bivalna enota 4 

Skupna površina dodatnih prostorov (P)  

Razredi površin (velja samo za dejansko rabo s šifro: 2)  

0 m2  P < 4 m2 3 

4 m2  P < 10 m2 4 

10 m2  P < 15 m2 10 

15 m2  P < 30 m2 15 

30 m2  P < 60 m2 30 

60 m2  P < 100 m2 60 

100 m2  P 100 

 

Točkovni razredi in faktorji dodatnih prostorov: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 3 0,98 

2 4 9 1,00 

3 10 14 1,03 

4 15 29 1,06 

5 30 59 1,09 

6 60 99 1,12 

7 100 100 1,17 

 
Korak 6: Določitev faktorja lege stanovanja v stavbi 

 

Podatki 

Lega v stavbi: nadstropje 5 
Dvigalo: ne 

 

Točkovnik lege stanovanja v stavbi: 

Opis Točke 

Vpliv lege stanovanja v stavbi  

Ni v kleti in ima dvigalo  

Stanovanje v pritličju, nadstropju, mansardi ali drugo in je dostopno z dvigalom 10 

V nižjih nadstropjih brez dvigala  

Stanovanje je v pritličju, do vključno 3. nadstropja ali drugo in ni dostopno z dvigalom ali ni 
podatkov 

10 

Višja nadstropja in brez dvigala  

Stanovanje je v 4. nadstropju ali višje, v mansardi in nima dvigala 4 

Kletno stanovanje  

Stanovanje je v kleti 2 

 

  

Fdp = 0,98 
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Točkovni razredi in faktorji lege stanovanja v stavbi: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 3 0,90 

2 4 7 0,95 

3 8 10 1,00 

 
Korak 7: Določitev faktorja oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture 

 

Podatki 

Vplivno območje: brez vplivov 

 
Faktorji oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture: 

Ime sloja 
Ime 

kategorije 
Oddaljenost Faktor 

Maksimalni skupni 
faktor 

Ceste 

avtoceste in 
hitre ceste 

≤ 100 m 0,85 

0,80 
1. in 2. red ≤ 50 m 0,90 

Železnice vse ≤ 75 m 0,90 

Daljnovodi 
110 kV ≤ 15 m 0,90 

nad 110 kV ≤ 40 m 0,90 

 

  

Fodd = 1,00 
 

Flege = 0,95 
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Korak 8: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni 
prostor po modelu STA 

 

Podatki 

Vrednostna raven: 11 

 

Št. vred. 
ravni 

Vrednost 
referenčne enote 

(EUR)  

Vrednost dela stavbe 
(EUR) 

Vrednost pripadajočega 
prostora garaža oz. 

garažni parkirni prostor 
(EUR) 

1  23.500  23.500  1.950  

2  27.100  27.100  1.950 

3  31.100  31.100  1.950  

4  35.150  35.150  1.950  

5  39.200  39.200  1.950  

6  43.900  43.900  2.400  

7  49.000  49.000  2.900  

8  54.400  54.400  3.500  

9  60.400  60.400  4.100  

10  67.000  67.000  4.100  

11  74.500  74. 500  5.600  

12  83.000  83.000  5.600  

13  91.800  91.800  5.600  

14  102.000  102.000  6.500  

15  113.000  113.000  7.300  

16  125.500  125.500  8.100  

17  139.000  139.000  9.000  

18  154.000  154.000  10.000  

19  171.000  171.000  13.600  

20  190.000  190.000  16.000  

 
Korak 9: Določitev faktorja velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada stanovanju 

 

Podatki Izračun površine 

Vrednostna raven: 11 
Prostori dela stavbe: 
(6) garaža                                                               0,0 m2 
(7) garažni parkirni prostor                                 0,0 m2 

P = (6) garaža + (7) garažni parkirni prostor 
P = 0,0 m2 + 0,0 m2 
P = 0,0 m2 

 

  

TVRSTA_GAR = 
5.600,00 EUR 
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FGAR = 0,00 
 

Faktorji velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada stanovanju: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korak 10: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe s pripadajočim zemljiščem po modelu STA 

 

V = VSTA + VGAR 

V = VT × Fobn × Flast × Fdp × Flege × Fodd + TVRSTA_GAR × FGAR 

 

 

VSTA = VT × Fobn × Flast × Fdp × Flege × Fodd = 29.788,08 EUR × 1,04 × 1,00 × 0,98 × 0,95 × 1,00 = 28.842,01 EUR 

 

VGAR = TVRSTA_GAR × FGAR = 5.600,00 EUR × 0,00 = 0,00 EUR 

 

V = VSTA + VGAR =  28.842,01 EUR + 0,00 EUR = 28.842,01 EUR 

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

 

 

Razred Opis Površina Faktor 

1 Napake  0 m2 < P < 2 m2
 0,20 

2 Primerno za motorje  2 m2  P < 10 m2
 0,50 

3 Primerno za manjši avto  10 m2  P < 12 m2 0,90 

4 Običajno parkirišče  12 m2  P < 15 m2 1,00 

5 

Večje parkirišče (1 - 10 
parkirnih mest); samostoječe 
garaže, delavnice, garaže v 
gasilskih domovih 

15 m2  P  150 m2 round (P/15; 2) 

6 

Število celih parkirišč (11 - 37 
parkirnih mest velikih 13 m2); 
garaže, kjer je uporabna 
površina ločena od vozne 
površine; manjše garažne hiše;  

150 m2 < P < 494 m2 rounddown (P/13; 0) 

7 
Znižanje za večjo količino; večje 
parkirne hiše (38 in več 
parkirnih mest)  

494 m2  P 
0,98 × rounddown 

(P/13; 0) 

8 Garaža ni prisotna / 0,00 

V = 28.800 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA HIŠE (HIS)  

 

2.1 Definicija modela 

2.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za hiše (HIS) uporablja za vrednotenje stavb, ki se v celoti uporabljajo za bivanje, 
in imajo največ dve stanovanji. Model je zasnovan na načinu tržnih primerjav. Predmet vrednotenja so deli stavb, 
ki imajo dejansko rabo navedeno v Tabeli 1, s pripadajočim zemljiščem3. 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni, vrednostnih tabel, točkovnika in točkovnih 
razredov ter faktorjev obnov, lastnosti dela stavbe, materiala nosilne konstrukcije ter oddaljenosti od linijskih 
objektov gospodarske javne infrastrukture. Vrednosti v tabeli vrednostnih ravni so izražene za referenčno enoto 
vrednotenja. 

 

2.1.2 Seznam delov stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo deli stavb, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirani z naslednjimi šiframi dejanske rabe 
delov stavb: 

 

Tabela 4: Deli stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za hiše (HIS) 

Šifra Vrsta dejanske rabe dela stavbe Opis dejanske rabe dela stavbe 

1 stanovanje v enostanovanjski stavbi 
Stanovanje v enostanovanjski stavbi so bivalni prostori in ostali 
z bivanjem povezani prostori v stavbi, ki ima samo eno 
stanovanje. 

47 stanovanje v dvostanovanjski stavbi 
Stanovanje v dvostanovanjski stavbi so bivalni prostori in ostali 
z bivanjem povezani prostori v stavbi, ki ima dve stanovanji. 

5 koča, dom 
Koča, dom so deli stavb za kratkotrajno nastanitev, v stavbah, ki 
niso zgrajene kot hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno 
nastanitev. 

 

  

                                                                 
3 Pripadajoče zemljišče pri modelu za hiše (HIS) je enako površini zemljišča pod stavbo. 
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2.2 Opis modela vrednotenja  

2.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za hiše (HIS) ima naslednje lastnosti:  

dejanska raba dela stavbe je (1) stanovanje v enostanovanjski stavbi, 
velikost4 je enaka 135 m2 (površina dela stavbe je enaka 150 m2, skupna površina 
prostorov (10) odprta terasa, balkon, loža in (11) zaprta terasa, balkon, loža je enaka 
15 m2, brez prostora (17) nedokončan prostor), 
površina zemljišča pod stavbo5 je enaka 100 m2, 
leto izgradnje je med letoma 1975 in 1983, 
nima obnovljene strehe, 
nima obnovljene fasade, 
nima obnovljenih oken, 
nima obnovljenih inštalacij, 
ima elektriko, 
ima vodovod, 
ima kanalizacijo, 
material nosilne konstrukcije je opeka, 
stavba se ne nahaja v bližini linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture. 

 

2.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone. 

 

Tabela 5: Vrednostne ravni po modelu za hiše (HIS) 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne 

enote (EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča pod 
stavbo (EUR) 

1  35.700  34.600  11  

2  41.000  39.500  15  

3  46.700  44.800  19  

4  52.800  50.300  25  

5  59.500  56.300  32  

6  66.800  62.700  41  

7  74.600  69.300  53  

8  83.300  76.800  65  

9  93.000  85.000  80  

10  103.800  94.100  97  

11  115.800  104.100  117  

12  129.500  115.300  142  

13  144.500  127.500  170  

14  161.000  140.800  202  
 

  

                                                                 
4 Velikost je določena na način, ki je podrobneje pojasnjen v koraku 2 pod točko 2.2.3. Izračun posplošene vrednosti. 
5 V primeru, ko ima stavba več delov stavb, se površina zemljišča pod stavbo (za posamezen del stavbe) določi glede na razmerje med 
površino posameznega dela stavbe in površino celotne stavbe. 
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Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne 

enote (EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča pod 
stavbo (EUR) 

15  179.550  155.450  241  

16  198.600  170.000  286  

17  219.100  185.000  341  

18  239.900  200.000  399  

19  261.700  215.000  467  

20  285.700  232.000  537  

21  311.600  251.000  606  

22  340.500  272.000  685  

23  371.800  295.000  768  

24  407.200  322.000  852  

25  444.600  350.000  946  

2.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = (VHIS + VZPS) × Fodd 

V = (VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ) × Fodd 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu HIS 

VHIS Vrednost dela stavbe po modelu HIS 

VZPS Vrednost zemljišča pod stavbo po modelu HIS 

Fodd Faktor oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje in 
vrstico za velikost po modelu HIS 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fnk Faktor nosilne konstrukcije 

PZPS Površina zemljišča pod stavbo 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu HIS 
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Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

 Slika 5: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za hiše (HIS) 

 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posameznega dela stavbe (koordinat E, N centroida stavbe v kateri se del stavbe nahaja) se 
določi odgovarjajoča vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane 
vrednostne ravni modela vrednotenja za hiše so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

v primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost dela 
stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako, 
v primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto vrednostno 
cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe na osnovi leta izgradnje in velikosti 

 
Izbere se tista vrednostna tabela, ki odgovarja vrednostni ravni določeni v koraku 1. Tabela vrednostnih ravni je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. Vhodna podatka za določitev vrednosti iz vrednostne 
tabele sta leto izgradnje in velikost2. Velikost je lahko glede na evidentirane površine prostorov določena na tri 
načine: 
 
velikost = površina dela stavbe – (10) odprta terasa, balkon, loža – (11) zaprta terasa, balkon, loža –– 0,4 × (17) 
nedokončan prostor, 
če je razmerje med velikostjo, ki je določena po načinu v prejšnji alineji, in površino dela stavbe manjše ali enako 
0,6: 
velikost = 0,6 × površina dela stavbe, 
če je površina prostora (99) nerazporejen prostor manjša od 0 m2: 
velikost = površina dela stavbe. 

 

Na osnovi leta izgradnje in velikosti iz vrednostne tabele določimo vrednost za osnovo in vrednost za vsak dodatni 
m2, ki ga pri izračunu pomnožimo z velikostjo, ki presega velikost osnove. Vrednost iz vrednostne tabele  dobimo 
s seštevkom vrednosti za osnovo in vrednosti dodatnih m2. 

 

Slika 6: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za hiše (HIS) 

Velikost (m2) 
Leto izgradnje 

– – – – – 

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           
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Dodatni pogoji pripisa:  

Delu stavbe mora pripadati vsaj eden izmed prostorov (1) bivalni prostor ali (17) nedokončan prostor. V 
nasprotnem primeru se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
V kolikor je velikost dela stavbe večja od 0 m², je za velikost dela stavbe določena minimalna vrednost. Minimalna 
velikost dela stavbe za dejanski rabi (1) stanovanje v enostanovanjski stavbi in (47) stanovanje v dvostanovanjski 
stavbi je 20 m² ter za dejansko rabo (5) koča, dom je 10 m². 
V kolikor je površina zemljišča pod stavbo večja od 0 m², je za njeno površino določena minimalna vrednost. 
Minimalna površina zemljišča pod stavbo za dejanski rabi (1) stanovanje v enostanovanjski stavbi in (47) 
stanovanje v dvostanovanjski stavbi je 20 m² ter za dejansko rabo (5) koča, dom je 10 m². 

 

Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Na podlagi podatkov o letu izgradnje ter letnicah obnov fasade, strehe, oken in inštalacij ter tabele, v kateri so 
prikazane uteži glede na tip obnove, se izračunata korigirano leto izgradnje in povprečno leto obnove: 

korigirano leto izgradnje: Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80), 
povprečno leto obnove: Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij. 

 

Tabela faktorja obnov je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Na podlagi podatka o letu izgradnje ter podatkov iz tabele o aktivnem letu ter ekonomski življenjski dobi se 
izračuna korigirano leto izgradnje. Korigirano leto izgradnje je ali leto izgradnje ali leto, ki ga dobimo, če od 
aktivnega leta odštejemo ekonomsko življenjsko dobo. Za korigirano leto izgradnje se vzame podatek, ki ima višjo 
vrednost. Povprečno leto obnove je seštevek vseh zmnožkov posameznih uteži glede na tip obnov in ustreznih 
letnic obnov (v primeru, ko ni podatka o obnovi, se upošteva korigirano leto izgradnje). 

 

Tabela 6: Uteži posameznih tipov obnov po modelu za hiše (HIS) 

Tip obnove Utež 

Fasada 0,25 

Streha 0,25 

Okna 0,25 

Inštalacije 0,25 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. Ekonomska 
življenjska doba stavb v modelu za hiše (HIS) je 80 let. 

 

Dodatna pogoja pripisa: 
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V primeru, ko ni podatka o posamezni obnovi (brez obnov) ali je od korigiranega leta izgradnje do posamezne 
obnove minilo največ 5 let (Lizg + 5), se za posamezno obnovo upošteva korigirano leto izgradnje (Lizg_kor). 
V primeru napake v podatku o letu izgradnje stavbe, v kateri se del stavbe nahaja (leto izgradnje je 0 ali ni 
podatka), se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

 

Slika 7: Prikaz strukture tabele faktorja obnov 

Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnov 

– – 
– 

– – 

–           

–           

–           

 

 

Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Na podlagi podatkov o posameznem delu stavbe se z ustreznim točkovnikom določijo točke za lastnosti. 
Točkovnik lastnosti je določen z dejansko rabo dela stavbe, tipom stavbe ter priključki in inštalacijami. Na podlagi 
doseženih točk se v ustreznih razredih določi faktor lastnosti. Točkovnik in tabela faktorja lastnosti sta dostopna 
v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 5: Določitev faktorja nosilne konstrukcije 

 

Faktor nosilne konstrukcije je določen z materialom nosilne konstrukcije. Tabela faktorja nosilne konstrukcije je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 6: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu HIS 

 
Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost m2 zemljišča pod stavbo. 
 
 

Slika 8: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR) 
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča pod stavbo 
(EUR) 

–    

–    

–    

–    

–    
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Korak 7: Določitev faktorja oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture 

 

Faktor oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture je odvisen od vplivnega območja 
linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture (cest, železnic, daljnovodov). Če obstaja več vplivov na isto 
nepremičnino, potem se faktor oddaljenosti določi z množenjem faktorjev vpliva posameznih faktorjev, pri čemer 
je določen maksimalni vpliv oz. minimalni skupni faktor. Tabela faktorja oddaljenosti od linijskih objektov 
gospodarske javne infrastrukture je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 8: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu HIS 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

2.2.3.1 Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za hiše (HIS)  

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

 

Lokacija: Jesenice z okolico Posplošena vrednost: 132.600 EUR 

 

DEJANSKA RABA DELA STAVBE: (1) stanovanje v enostanovanjski stavbi 

TIP STAVBE: (3) krajna vrstna stavba 

PROSTORI DELA STAVBE: (1) bivalni prostor: 139,5 m2, (6) garaža: 59,3 m2, (8) shramba, sušilnica, 
pralnica: 21,4 m2, (9) klet: 15,8 m2, (10) odprta terasa, balkon, loža: 
49,0 m2, (11) zaprta terasa, balkon, loža: 0,0 m2, (14) tehnični prostor: 
0,0 m2, (17) nedokončan prostor: 0,0 m2 

POVRŠINA DELA STAVBE: 285,0 m2 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA POD 
STAVBO: 

121,0 m2 

LETO IZGRADNJE: 1984 

OBNOVE: streha: 1999,  fasada, okna in inštalacije: brez obnov 

PRIKLJUČKI IN INŠTALACIJE: vodovod, elektrika, kanalizacija 

MATERIAL NOSILNE 
KONSTRUKCIJE: 

montažna gradnja 

VPLIVNO OBMOČJE: ni vplivov 

Model, vrednostna raven (VR): model HIS, VR = 11 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = (VHIS + VZPS) × Fodd 

V = (VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ) × Fodd 
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Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu HIS 

VHIS Vrednost dela stavbe po modelu HIS 

VZPS Vrednost zemljišča pod stavbo po modelu HIS 

Fodd Faktor oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje 
in vrstico za velikost po modelu HIS 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fnk Faktor nosilne konstrukcije 

PZPS Površina zemljišča pod stavbo 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu HIS 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

  

 

  

Vrednostna raven: 11 
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Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe na osnovi leta izgradnje in velikosti 

 

Podatki Izračun velikosti 

Površina dela stavbe:                          285,0 m2 
Površine prostorov: 
(10) odprta terasa, balkon, loža         49,0 m2 
(11) zaprta terasa, balkon, loža            0,0 m2 
(12) kmetijski prostor                             0,0 m2 
(17) nedokončan prostor                       0,0 m2 
 
Leto izgradnje                                           1984 

velikost = površina dela stavbe – (10) odprta terasa, balkon, 
loža – (11) zaprta terasa, balkon, loža – 0,7 × (12) kmetijski 
prostor – 0,4 × (17) nedokončan prostor 
 
velikost = 285,0 m2 – 49,0 m2 – 0,0 m2 – 0,0 m2 – 0,0 m2 
                = 236,0 m2 

 

 
 

 
 

VTosnova = 141.576,00 EUR
  

VTdodatni m2 = 187,38 EUR/m2

  
VT = VTosnova + VTdodatni m2 × (velikost – spodnja meja razreda velikosti) 
VT = 141.576,00 EUR + 187,38 EUR/m2 × (236,0 m2 – 225 m2)  

 

 

 

Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Podatki Izračun korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov 

Leto izgradnje: 1984 
Leto obnove fasade: brez          Ufasade: 0,25 
Leto obnove strehe: 1999         Ustrehe: 0,25 
Leto obnove oken: brez               Uoken: 0,25 
Leto obnove inštalacij: brez    Uinštalacij: 0,25 

Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80) = 1984 
 
Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij 
Lobn = 0,25 × 1984 + 0,25 × 1999 + 0,25 × 1984 + 0,25 × 1984 
Lobn = 1988 

 

  

VT = 143.637,18 EUR 
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Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor 
Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske 
dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno 
Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja 
(2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. 
Ekonomska življenjska doba stavb v modelu za hiše (HIS) je 80 let. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove. 

  

Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnove 

 
- 

1945 

1946 
- 

1964 

1965 
- 

1974 

1975 
- 

1983 

1984 
- 

1990 

1991 
- 

1995 

1996 
- 

2000 

2001 
- 

2004 

2005 
- 

2009 

2010 
- 

2014 

2015 
- 
 

- 1945 1,00 1,21 1,43 1,58 1,71 1,80 1,95 2,05 2,19 2,22 2,27 

1946 - 1964 1,00 1,00 1,17 1,29 1,39 1,49 1,56 1,60 1,66 1,70 1,72 

1965 - 1974 1,00 1,00 1,00 1,10 1,17 1,24 1,30 1,34 1,38 1,40 1,42 

1975 - 1983 1,00 1,00 1,00 1,00 1,07 1,13 1,17 1,24 1,26 1,27 1,28 

1984 - 1990 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,07 1,11 1,18 1,19 1,20 1,22 

1991 - 1995 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 1,08 1,09 1,11 1,12 

1996 - 2000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,03 1,03 1,04 

2001 - 2004 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 

2005 – 2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2010 - 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2015 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

 

 

  

Fobn = 1,00 
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Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Podatki 

Dejanska raba dela stavbe: (1) stanovanje v enostanovanjski stavbi 
Priključki in inštalacije: vodovod, elektrika, kanalizacija 
Tip stavbe: (3) krajna vrstna stavba 

 

Točkovnik lastnosti:  

Opis Točke 

Osnova - dejanska raba dela stavbe  

Dejanska raba  

1 - stanovanje v enostanovanjski stavbi 50 

47 - stanovanje v dvostanovanjski stavbi 40 

5 - koča, dom 30 

Ostale lastnosti dela stavbe  

Priključki in inštalacije  

vodovod 15 

elektrika 12 

kanalizacija 3 

Tip stavbe  

1 – samostoječa stavba 20 

2 - stavba dvojček 15 

3 - krajna vrstna stavba 15 

4 - vmesna vrstna stavba 10 

5 - vinska klet, zidanica 20 

 

Točkovni razredi in faktorji lastnosti: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 70 0,80 

2 71 80 0,87 

3 81 85 0,90 

4 86 90 0,95 

5 91 95 0,97 

6 96 97 0,99 

7 98 100 1,00 

 

Korak 5: Določitev faktorja nosilne konstrukcije 

 

Podatki 

Material nosilne konstrukcije: montažna gradnja 

 

  

Flast = 0,97 
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Faktor nosilne konstrukcije: 

Opis Faktor 

Nosilna konstrukcija  

Material nosilne konstrukcije  

opeka 1,00 

beton, železobeton 1,00 

kamen 1,00 

les, leto izgradnje ≤ 1985 0,85 

les, 1985 < leto izgradnje < 2000 0,95 

les, leto izgradnje ≥ 2000 1,00 

kombinacija različnih materialov 1,00 

kovinska konstrukcija 1,00 

montažna gradnja, leto izgradnje ≤ 1985 0,85 

montažna gradnja, 1985 < leto izgradnje < 2000 0,95 

montažna gradnja, leto izgradnje ≥ 2000 1,00 

drug material 1,00 

 

Korak 6: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu HIS 

 

 

 

 

 

Št. vred. 
ravni 

Vrednost referenčne 
enote (EUR)  

Vrednost dela stavbe 
(EUR) 

Vrednost m2 zemljišča 
pod stavbo (EUR) 

1  35.700  34.600  11  

2  41.000  39.500  15  

3  46.700  44.800  19  

4  52.800  50.300  25  

5  59.500  56.300  32  

6  66.800  62.700  41  

7  74.600  69.300  53  

8  83.300  76.800  65  

9  93.000  85.000  80  

10  103.800  94.100  97  

11  115.800  104.100  117  

12  129.500  115.300  142  

13  144.500  127.500  170  

14  161.000  140.800  202  

15  179.550  155.450  241  

16  198.600  170.000  286  

17  219.100  185.000  341  

18  239.900  200.000  399  

19  261.700  215.000  467  

20  285.700  232.000  537  

21  311.600  251.000  606  

22  340.500  272.000  685  

23  371.800  295.000  768  

24  407.200  322.000  852  

25  444.600  350.000  946  

Podatki 

Površina zemljišča pod stavbo: 121 m2 
Vrednostna raven: 11 

Fodd = 1,00 
 

Fnk = 0,85 
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Korak 7: Določitev faktorja oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture 

 

Podatki 

Vplivno območje: brez vplivov 
 

 

Faktorji oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture: 

Ime sloja Ime kategorije Oddaljenost Faktor 
Maksimalni skupni 

faktor 

Ceste 
avtoceste in hitre ceste ≤ 100 m 0,85 

0,80 
1. in 2. red ≤ 50 m 0,90 

Železnice vse ≤ 75 m 0,90 

Daljnovodi 
110 kV ≤ 15 m 0,90 

nad 110 kV ≤ 40 m 0,90 
 

 

Korak 8: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu HIS 

 

V = (VHIS + VZPS) × Fodd 

V = (VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ) × Fodd 

 

VHIS = VT × Fobn × Flast × Fnk = 143.637,18 EUR × 1,00 × 0,97 × 0,85 = 118.428,85 EUR 

 

VZPS = PZPS × TVRZ = 121,00 m2 × 117,00 EUR/m2 = 14.157,00 EUR 

 

V = (VHIS + VZPS) × Fodd =  (118.428,85 EUR + 14.157,00 EUR) × 1,00  = 132.585,85 EUR 

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V = 132.600 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA GARAŽE (GAR)  

 

3.1 Definicija modela  

3.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za garaže (GAR) uporablja za vrednotenje delov stavb, namenjenih za parkiranje 
vozil in podobnih enot. Model je zasnovan na načinu tržnih primerjav. Predmet vrednotenja so deli stavb, ki imajo 
dejansko rabo navedeno v Tabeli 1, s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim zemljiščem6. 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni, točkovnika in točkovnih razredov ter faktorjev 
lastnosti dela stavbe in velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora. Vrednosti v tabeli vrednostnih ravni 
so izražene za referenčno enoto vrednotenja. 

 

3.1.2 Seznam delov stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu. 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo deli stavb, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirani z naslednjimi šiframi dejanske rabe 
delov stavb: 

Tabela 7: Deli stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za garaže (GAR) 

Šifra Vrsta dejanske rabe dela stavbe Opis dejanske rabe dela stavbe 

15 garaža 
Garaža je del stavbe za shranjevanje vozil, z možnostjo 
individualnega zaklepanja. 

16 garažno parkirno mesto 
Garažno parkirno mesto je del stavbe za parkiranje v garažni hiši 
ali del stavbe za parkiranje v stanovanjski ali ne-stanovanjski 
stavbi, ki ni zaprt prostor. 

 

3.2 Opis modela vrednotenja  

3.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za garaže (GAR) ima naslednje lastnosti:  

dejanska raba dela stavbe je (15) garaža s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim zemljiščem,  
velikost7 je enaka 12 – 15 m2. 

  

                                                                 
6 Pripadajoče zemljišče pri modelu za garaže (GAR) je pri garažah kot samostojnih stavbah enako površini zemljišča pod stavbo. Pri garažnih 
parkirnih mestih ali garažah, ki niso samostojne stavbe, pa pripadajoče zemljišče predstavlja delež zemljišča pod stavbo glede na razmerje 
površin delov stavbe v stavbi. 
7 Velikost je določena na način, ki je podrobneje pojasnjen v koraku 3 pod točko 3.2.3. Izračun posplošene vrednosti. 
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3.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone. 

 

Tabela 8: Vrednostne ravni po modelu za garaže (GAR) 

Št. vred. ravni Vrednost referenčne enote (EUR)  Vrednost dela stavbe (EUR) 

1  1.950 1.950  

2  2.400 2.400  

3  2.900  2.900  

4  3.500  3.500  

5  4.100 4.100  

6  4.800  4.800  

7  5.600  5.600  

8  6.500  6.500  

9  7.300  7.300  

10  8.100  8.100  

11  9.000  9.000  

12  10.000  10.000  

13  11.600  11.600  

14  13.600  13.600  

15  16.000  16.000  

16  18.800  18.800  

17  22.000  22.000  

 

3.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = TVR × Flast × FGAR 

 

Oznaka Opis oznake 

V 
Posplošena vrednost določena za del stavbe s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim zemljiščem 
po modelu GAR 

TVR Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za garažo oz. garažni parkirni prostor 

Flast Faktor lastnosti 

FGAR Faktor velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora 
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Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 9: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za garaže (GAR) 

 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posameznega dela stavbe (koordinat E, N centroida stavbe v kateri se del stavbe nahaja) se 
določi odgovarjajoča vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane 
vrednostne ravni modela vrednotenja za garaže so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

v primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost dela 
stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako,  
v primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto vrednostno 
cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za garažo oz. garažni parkirni prostor 

 
Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost dela stavbe.  
 

Slika 10: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR) 
Vrednost dela stavbe (EUR) 

–   

–   

–   

–   

–   

 
Korak 3: Določitev faktorja lastnosti 

 

Faktor lastnosti je določen na podlagi podatkov o dejanski rabi dela stavbe in velikosti. Na podlagi podatkov o 
posameznem delu stavbe se z ustreznim točkovnikom določijo točke za lastnosti. Za dejansko rabo dela stavbe 
(15) garaža, se upošteva velikost prostora (6) garaža, za dejansko rabo dela stavbe (16) garažno parkirno mesto 
pa se upošteva velikost prostora (7) garažni parkirni prostor. Na podlagi doseženih točk se v ustreznih razredih 
določi faktor lastnosti. Točkovnik in tabela faktorja lastnosti sta dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO 
RAZGRNITEV. 

 

Korak 4: Določitev faktorja velikosti 

 

Faktor velikosti je določen na podlagi podatka o velikosti prostora (6) garaža oz. (7) garažni parkirni prostor. 
Tabela faktorja velikosti je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 
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Korak 5: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe s pripadajočim zemljiščem po modelu GAR 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

 

3.2.3.1  Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za garaže (GAR)  

 

Podatki iz evidence vrednotenja:  

 

Lokacija: Ljubljana – center  Posplošena vrednost: 16.000 EUR 

 

DEJANSKA RABA DELA STAVBE: (15) garaža 

PROSTORI DELA STAVBE: (6) garaža: 14,0 m2 

POVRŠINA DELA STAVBE: 14,0 m2 

LETO IZGRADNJE: 1967 

Model, vrednostna raven (VR): model GAR, VR = 15 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = TVR × Flast × FGAR 

 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 

 

Oznaka Opis oznake 

V 
Posplošena vrednost določena za del stavbe s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim 
zemljiščem po modelu GAR 

TVR Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za garažo oz. garažni parkirni prostor 

Flast Faktor lastnosti 

FGAR Faktor velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

 

  

Korak 2: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za garažo oz. garažni parkirni prostor 

 

Podatki 

Vrednostna raven: 15 

 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

1  1.950  1.950  

2  2.400  2.400  

3  2.900  2.900  

4  3.500  3.500  

5  4.100  4.100  

6  4.800  4.800  

7  5.600  5.600  

8  6.500  6.500  

9  7.300  7.300  

10  8.100  8.100  

11  9.000  9.000  

12  10.000  10.000  

13  11.600  11.600  

14  13.600  13.600  

15  16.000  16.000  

16  18.800  18.800  

17  22.000  22.000  

 

Korak 3: Določitev faktorja lastnosti 

 

Podatki 

Dejanska raba dela stavbe: (15) garaža 
Površina dela stavbe:                                            14,0 m2 
Prostori dela stavbe:  
(6) garaža:                                                                14,0 m2 

 

  

Vrednostna raven: 15 

TVR = 16.000 EUR 
 

Vrednostna raven: 15 
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Točkovnik lastnosti 1: 

Opis Točke 

Osnova - dejanska raba dela stavbe  

Dejanska raba  

15 - garaža 1 

Ostale lastnosti dela stavbe  

Površina garaže  

Majhne garaže, v katere je avtomobil skoraj nemogoče parkirati (10 m2 ≤ velikost ≤ 11 m2) 0 

Majhne garaže (velikost < 10 m2) in garaže, v katere je vsaj manjši avtomobil mogoče parkirati 
(velikost > 11 m2) 

1 

 

Točkovni razredi in faktorji lastnosti: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 1 0,90 

2 2 2 1,00 
 

Korak 4: Določitev faktorja velikosti 

 

Podatki  Izračun površine 

Dejanska raba dela stavbe: (15) garaža 
Prostori dela stavbe:  
(6) garaža                                                                 14,0 m2 

(7) garažni parkirni prostor                                     0,0 m2 

 P = (6) garaža + (7) garažni parkirni prostor 
 P = 0,0 m2 + 14.0 m2 

 P = 14,0 m2 

 

Razred Opis Površina Faktor 

1 Napake  0 m2 < P < 2 m2
 0,20 

2 Primerno za motorje  2 m2  P < 10 m2
 0,50 

3 Primerno za manjši avto  10 m2  P < 12 m2 0,90 

4 Običajno parkirišče  12 m2  P < 15 m2 1,00 

5 
Večje parkirišče (1 - 10 parkirnih 
mest); samostoječe garaže, delavnice, 
garaže v gasilskih domovih 

15 m2  P  150 m2 round (P/15; 2) 

6 

Število celih parkirišč (11 - 37 
parkirnih mest velikih 13 m2); garaže, 
kjer je uporabna površina ločena od 
vozne površine; manjše garažne hiše;  

150 m2 < P < 494 m2 
rounddown 

(P/13; 0) 

7 
Znižanje za večjo količino; večje 
parkirne hiše (38 in več parkirnih 
mest)  

494 m2  P 

0,98 × 
rounddown 

(P/13; 0) 

8 Napaka v podatkih / 0,00 
 

Korak 5: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe s pripadajočim zemljiščem po modelu GAR 

V = TVR × Flast × FGAR = 

    = 16.000,00 EUR × 1,00 × 1,00 = 16.000,00 EUR 

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

  

Flast = 1,00 
 

FGAR = 1,00 
 

V = 16.000 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA PISARNE (PPP)  

 

4.1 Definicija modela 

4.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za pisarne (PPP) uporablja za vrednotenje poslovnih prostorov, ki so namenjeni 
poslovanju fizičnih in pravnih oseb ter javne uprave in podobnih enot. Model poleg načina tržnih primerjav 
uporablja tudi na donosu zasnovan način. Predmet vrednotenja so deli stavb, ki imajo dejansko rabo navedeno 
v Tabeli 1, s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim zemljiščem8. 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni, vrednostnih tabel in faktorja obnov. Model 
zajema tudi točkovnik in točkovne razrede ter faktorja lastnosti dela stavbe (dejanska raba, lega dela stavbe v 
stavbi, prisotnost dvigala v delu stavbe) in razmerja površin. V modelu je s faktorjem upoštevana prisotnost in 
velikost garaže oz. garažnega parkirnega prostora kot pripadajočega prostora k delu stavbe ter prisotnost in 
velikost prostora, ki je lokal, kot pripadajočega prostora k delu stavbe. Vrednosti v tabeli vrednostnih ravni so 
izražene za referenčno enoto vrednotenja. 

4.1.2 Seznam delov stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu 
 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo deli stavb, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirani z naslednjimi šiframi dejanske rabe 
delov stavb: 

 

Tabela 9: Deli stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za pisarne (PPP) 

Šifra 
Vrsta dejanske rabe dela 
stavbe 

Opis dejanske rabe dela stavbe 

8 
poslovni prostor javne 
uprave 

Poslovni prostor javne uprave so pisarne in poslovni prostori državnih 
organov, lokalnih skupnosti, namenjeni lastnemu poslovanju in poslovanju s 
strankami. 

9 poslovni del stavbe 
Poslovni del stavbe so poslovni prostori, ki se uporabljajo za poslovanje fizične 
ali pravne osebe. 

24 

del stavbe za 
izobraževanje in 
znanstveno raziskovalno 
delo 

Del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo so prostori, ki se 
uporabljajo za izvajanje izobraževalne dejavnosti ter raziskovalno delo v 
stavbah, ki niso zgrajene kot stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo. 

25 
del stavbe za zdravstveno 
oskrbo 

Del stavbe za zdravstveno oskrbo so prostori, ki se uporabljajo za izvajanje 
zdravstvene dejavnosti v stavbah, ki niso zgrajene kot stavbe za zdravstveno 
oskrbo. 

46 
del stavbe za pastoralno 
dejavnost 

Del stavbe za pastoralno dejavnost so prostori za opravljanje pastoralne 
dejavnosti. 

49 
banka, pošta, 
zavarovalnica 

Banka, pošta, zavarovalnica so poslovni prostori, ki se uporabljajo za 
poslovanje bank, pošt, zavarovalnic. 

50 
konferenčna ali 
kongresna dvorana 

Konferenčna ali kongresna dvorana so prostori za organizacijo konferenc, 
kongresov, sej in sestankov ter dvorane sodišč in parlamenta. 

51 arhiv Del stavbe, ki je tehnično prilagojen za hrambo arhivskih gradiv. 

 

                                                                 
8 Pripadajoče zemljišče pri modelu za pisarne (PPP) predstavlja delež zemljišča pod stavbo glede na razmerje površin delov stavbe v stavbi. 
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4.2 Opis modela vrednotenja  

4.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za pisarne (PPP) ima naslednje lastnosti:  

dejanska raba dela stavbe je (9) poslovni del stavbe (s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim zemljiščem), 
velikost9 je enaka 30 m2 (skupna površina prostorov (3) poslovni prostor in (4) prostor za množično uporabo), 
leto izgradnje je med letoma 1975 in 1984,  
nima obnovljene strehe, 
nima obnovljene fasade,  
nima obnovljenih oken,  
nima obnovljenih inštalacij, 
v delu stavbe se nahaja dvigalo, 
del stavbe se nahaja v nadstropju, 
razmerje med velikostjo in površino dela stavbe je večje ali enako 0,7, 
v (9) poslovnem delu stavbe ni evidentiranega prostora (6) garaža ali (7) garažni parkirni prostor, 
v (9) poslovnem delu stavbe ni evidentiranega prostora (2) lokal, prodajalna, 
v (9) poslovnem delu stavbe ni evidentiranega prostora (17) nedokončan prostor. 
 

4.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone ter vrednost prostora garaža oz. prostora 
garažni parkirni prostor, če le-ta obstaja. 

 

Tabela 10: Vrednostne ravni po modelu za pisarne (PPP) 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost pripadajočega 
prostora garaža oz. garažni 

parkirni prostor (EUR) 

1  7.066  7.066  1.950  

2  8.267  8.267  1.950  

3  9.590  9.590  1.950  

4  11.021  11.021  1.950  

5  12.683  12.683  2.100  

6  14.459  14.459  2.300  

7  16.484  16.484  2.650  

8  18.580  18.580  2.900  

9  20.905  20.905  4.100  

10  23.479  23.479  4.800  

11  26.324  26.324  5.600  

12  29.462  29.462  6.500  

13  32.916  32.916  7.300  

14  36.709  36.709  9.000  

15  40.868  40.868  9.000  

  

                                                                 
9 Velikost je določena na način, ki je podrobneje pojasnjen v koraku 2 pod točko 4.2.3. Izračun posplošene vrednosti. 
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Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost pripadajočega 
prostora garaža oz. garažni 

parkirni prostor (EUR) 

16  45.416  45.416  9.000  

17  50.380  50.380  11.500  

18  55.788  55.788  13.600  

19  61.665  61.665  13.600  

20  67.832  67.832  13.600  

4.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VPPP + VGAR 

V = VT × Fobn × Flast × Frp × Flp + TVRPPP_GAR × FGAR 

 

Oznaka Opis oznake 

V 
Posplošena vrednost določena za del stavbe s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim 
zemljiščem po modelu PPP 

VPPP Vrednost pisarne po modelu PPP 

VGAR 
Vrednost garaže oz. garažnega parkirnega prostora kot prostora, ki pripada pisarni po modelu 
PPP 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje in 
vrstico za velikost po modelu PPP 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Frp Faktor razmerja površin 

Flp Faktor prostora lokal, prodajalna v pisarniškem delu stavbe 

TVRPPP_GAR 
Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni prostor po 
modelu PPP 

FGAR Faktor velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada pisarni po modelu PPP 

 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 11: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za pisarne (PPP) 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posameznega dela stavbe (koordinat E, N centroida stavbe v kateri se del stavbe nahaja) se 
določi odgovarjajoča vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane 
vrednostne ravni modela vrednotenja za pisarne so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

- V primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost 
dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako.  

- V primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto 
vrednostno cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe s pripadajočim zemljiščem na osnovi leta 
izgradnje in velikosti 

 

Izbere se tista vrednostna tabela, ki odgovarja vrednostni ravni določeni v koraku 1. Tabela vrednostnih ravni je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. Vhodna podatka za določitev vrednosti iz vrednostne 
tabele sta leto izgradnje in velikost.  Velikost je enaka vsoti posameznih prostorov: 

velikost = (2) lokal, prodajalna + (3) poslovni prostor + (4) prostor za množično uporabo + 0,6  (17) nedokončan 
prostor. 

 

Na osnovi leta izgradnje in velikosti iz vrednostne tabele določimo vrednost za osnovo in vrednost za vsak dodatni 
m2, ki ga pri izračunu pomnožimo z velikostjo, ki presega velikost osnove. Vrednost iz vrednostne tabele  dobimo 
s seštevkom vrednosti za osnovo in vrednosti dodatnih m2. 

 

Slika 12: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za pisarne (PPP) 

Velikost (m2) 
Leto izgradnje 

– – – – – 

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

 

Dodatni pogoji pripisa:  

- Delu stavbe z dejansko rabo (8) poslovni prostor javne uprave, (9) poslovni del stavbe, (24) del stavbe 
za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, (25) del stavbe za zdravstveno oskrbo, (49) banka, 
pošta, zavarovalnica, (50) konferenčna ali kongresna dvorana ali (51) arhiv mora pripadati vsaj eden 
izmed prostorov (3) poslovni prostor ali (17) nedokončan prostor. V nasprotnem primeru se vrednost 
dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

- Delu stavbe z dejansko rabo (46) del stavbe za pastoralno dejavnost mora pripadati vsaj eden izmed 
prostorov (4) prostor za množično uporabo ali (17) nedokončan prostor. V nasprotnem primeru se 
vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

- V kolikor je velikost večja od 0 m², je za velikost določena minimalna vrednost. Minimalna velikost za 
dejanske rabe (8) poslovni prostor javne uprave, (9) poslovni del stavbe, (24) del stavbe za izobraževanje 
in znanstveno raziskovalno delo, (25) del stavbe za zdravstveno oskrbo, (46) del stavbe za pastoralno 
dejavnost, (49) banka, pošta, zavarovalnica, (51) arhiv je 6 m², za dejansko rabo (50) konferenčna ali 
kongresna dvorana pa 15 m². 
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Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Na podlagi podatkov o letu izgradnje ter letnicah obnov fasade, strehe, oken in inštalacij ter tabele, v kateri so 
prikazane uteži glede na tip obnove, se izračunata korigirano leto izgradnje in povprečno leto obnove: 

- korigirano leto izgradnje: Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 60), 
- povprečno leto obnove: Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij. 

Tabela faktorja obnov je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Na podlagi podatka o letu izgradnje ter podatkov iz tabele o aktivnem letu ter ekonomski življenjski dobi se 
izračuna korigirano leto izgradnje. Korigirano leto izgradnje je ali leto izgradnje ali leto, ki ga dobimo, če od 
aktivnega leta odštejemo ekonomsko življenjsko dobo. Za korigirano leto izgradnje se vzame podatek, ki ima višjo 
vrednost. Povprečno leto obnove je seštevek vseh zmnožkov posameznih uteži glede na tip obnov in ustreznih 
letnic obnov (v primeru, ko ni podatka o obnovi, se upošteva korigirano leto izgradnje).  

 

Tabela 11: Uteži posameznih tipov obnov po modelu za pisarne (PPP) 

Tip obnove Utež 

Fasada 0,29 

Streha 0,13 

Okna 0,29 

Inštalacije 0,29 
 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. Ekonomska 
življenjska doba stavb v modelu za pisarne (PPP) je 60 let. 

 

Dodatna pogoja pripisa: 

V primeru, ko ni podatka o posamezni obnovi (brez obnov) ali je od korigiranega leta izgradnje do posamezne 
obnove minilo največ 5 let (Lizg + 5), se za posamezno obnovo upošteva korigirano leto izgradnje (Lizg_kor). 
V primeru napake v podatku o letu izgradnje stavbe, v kateri se del stavbe nahaja (leto izgradnje je 0 ali ni 
podatka), se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  
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Slika 13: Prikaz strukture tabele faktorja obnov 

Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnov 

– – 
– 

– – 

–           

–           

–           

 

  

Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Na podlagi podatkov o posameznem delu stavbe se z ustreznim točkovnikom določijo točke za lastnosti. 
Točkovnik lastnosti je določen z dejansko rabo dela stavbe, lego v stavbi in dvigalom. Na podlagi doseženih točk 
se v ustreznih razredih določi faktor lastnosti. Točkovnik in tabela faktorja lastnosti sta dostopna v Mapi 3 - 
GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 5: Določitev faktorja razmerja površin 

 

Faktor razmerja površin je določen z razmerjem med velikostjo in neto površino 2. Neto površina 2 je površina 
dela stavbe zmanjšana za površino prostora (6) garaža in prostora (7) garažni parkirni prostor. Tabela faktorja 
razmerja površin je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 6: Določitev faktorja prostora lokal, prodajalna v pisarniškem delu stavbe 

 

Faktor prostora lokal, prodajalna v pisarniškem delu stavbe je določen s površino prostora (2) lokal, prodajalna, 
ki pripada delu stavbe, ter razmerjem površin med določenimi prostori v odvisnosti od vrednostne ravni v kateri 
se nahaja del stavbe. Tabela faktorja prostora lokal, prodajalna v pisarniškem delu stavbe je dostopna v Mapi 3 - 
GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Atribut pov_ppl iz tabele faktorja prostora lokal, prodajalna v pisarniškem delu stavbe je enak površini prostora 
(2) lokal, prodajalna. Atribut pov_ppp pa je enak vsoti površin prostora (3) poslovni prostor, prostora (4) prostor 
za množično uporabo ter 60 % površine prostora (17) nedokončan prostor. 

 

Dodatni pogoj pripisa: 

V kolikor je velikost dela stavbe manjša od minimalno določene velikosti in se zato za velikost vzame minimalno 
določena velikost dela stavbe, faktor prostora lokal, prodajalna v pisarniškem delu stavbe vedno dobi vrednost 
1. 

 

Korak 7: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni 
prostor po modelu PPP 

 

Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost garaže oz. garažnega parkirnega prostora.  
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Slika 14: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. 
vred. 
ravni 

Vrednost referenčne enote 
(EUR) 

Vrednost dela stavbe (EUR) 
Vrednost pripadajoče garaže oz. 
garažnega parkirnega prostora 

(EUR) 

–    

–    

–    

–    

–    

 

Korak 8: Določitev faktorja velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada pisarni 

 

Faktor velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada pisarni, je določen na podlagi vsote površin 
prostorov (6) garaža in (7) garažni parkirni prostor: 

P = (6) garaža + (7) garažni parkirni prostor. 

 

Tabela faktorja velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada pisarni, je dostopna v Mapi 3 - 
GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 9: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe s pripadajočim zemljiščem po modelu PPP 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

4.2.3.1  Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za pisarne (PPP)  

 

Podatki iz evidence vrednotenja:  

 

Lokacija: Ljubljana – center  Posplošena vrednost: 511.000 EUR 

 

DEJANSKA RABA DELA STAVBE: (9) poslovni del stavbe 

PROSTORI DELA STAVBE: (3) poslovni prostor: 306,0 m2, (2) lokal, prodajalna: 0,0 m2, (4) prostor za 
množično uporabo: 0,0 m2, (5) proizvodni in skladiščni prostor: 20,0 m2, 
(6) garaža: 0,0 m2, (7) garažni parkirni prostor: 0,0 m2, (10) odprta terasa, 
balkon, loža: 0,0 m2, (11) zaprta terasa, balkon, loža: 0,0 m2, (13) skupni 
komunikacijski prostor: 0,0 m2, (14) tehnični prostor: 0,0 m2, (15) skupne 
sanitarije: 0,0 m2, (16) prostor z omejeno uporabo: 0,0 m2, (17) 
nedokončan prostor: 0,0 m2 

POVRŠINA DELA STAVBE: 326,0 m2 

LETO IZGRADNJE: 1980 

OBNOVE: streha, fasada, okna in inštalacije: brez obnov 

LEGA DELA STAVBE V STAVBI: nadstropje 

DVIGALO: da 

Model, vrednostna raven (VR): model PPP, VR = 18 
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Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 
V = VPPP + VGAR 

V = VT × Fobn × Flast × Frp × Flp + TVRPPP_GAR × FGAR 

 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 

 

Oznaka Opis oznake 

V 
Posplošena vrednost določena za del stavbe s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim 
zemljiščem po modelu PPP 

VPPP Vrednost pisarne po modelu PPP 

VGAR 
Vrednost garaže oz. garažnega parkirnega prostora kot prostora, ki pripada pisarni po 
modelu PPP 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje 
in vrstico za velikost po modelu PPP 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Frp Faktor razmerja površin 

Flp Faktor prostora lokal, prodajalna v pisarniškem delu stavbe 

TVRPPP_GAR 
Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni 
prostor po modelu PPP 

FGAR Faktor velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada pisarni po modelu PPP 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

 

 

 

  

Vrednostna raven: 18 
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Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe s pripadajočim zemljiščem na osnovi leta 
izgradnje in velikosti 

 

Podatki Izračun velikosti 

Površine prostorov: 
(2) lokal, prodajalna                                      0,0 m2 
(3) poslovni prostor                                  306,0 m2 
(4) prostor za množično uporabo               0,0 m2 
(17) nedokončan prostor                             0,0 m2 
 
Leto izgradnje:                                                 1980 

velikost = (2) lokal, prodajalna + (3) poslovni prostor + 
(4) prostor za množično uporabo + 0,6 × (17) 
nedokončan prostor  
 
velikost = 0,0 m2 + 306,0 m2 + 0,0 m2 + 0,0 m2 
                = 306,0 m2 

 

 
 
VTosnova = 502.092,00 EUR

  
VTdodatni m2 = 1.567,64 EUR/m2

  
VT = VTosnova + VTdodatni m2 × (velikost – spodnja meja razreda velikosti) 
VT = 502.092,00 EUR + 1.567,64 EUR/m2 × (306,0 m2 – 300 m2)  

 

 

 

Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Podatki Izračun korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov 

Leto izgradnje: 1980 
Leto obnove fasade: brez       Ufasade: 0,29 
Leto obnove strehe: brez        Ustrehe: 0,13 
Leto obnove oken: brez            Uoken: 0,29 
Leto obnove inštalacij: brez Uinštalacij: 0,29  

Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 60) = 1980 
 
Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij 
Lobn = 0,29 × 1980 + 0,13 × 1980 + 0,29 × 1980 + 0,29 × 1980 
Lobn = 1980 

 

  

VT = 511.497,84 EUR 



 
MODEL ZA PISARNE (PPP) 

  
 
 

44 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor 
Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske 
dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno 
Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja 
(2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. 
Ekonomska življenjska doba stavb v modelu za pisarne (PPP) je 60 let. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

 

Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnove 

 
-

1964 

1965 
- 

1974 

1975 
- 

1984 

1985 
- 

1994 

1995 
- 

2002 

2003 
- 

2009 

2010 
- 

2014 

2015 
- 
 

- 1964 1,00 1,05 1,07 1,17 1,20 1,22 1,33 1,36 

1965 - 1974 1,00 1,00 1,02 1,11 1,14 1,16 1,28 1,29 

1975 - 1984 1,00 1,00 1,00 1,07 1,10 1,14 1,26 1,27 

1985 - 1994 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,09 1,19 1,20 

1995 - 2002 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,17 1,18 

2003 – 2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 1,13 

2010 - 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 

2015 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Podatki 

Dejanska raba dela stavbe: (9) poslovni del stavbe 
Lega dela stavbe v stavbi: nadstropje 
Dvigalo: da 

 

  

Fobn = 1,00 
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Točkovnik lastnosti: 

Opis Točke 
Osnova - dejanska raba dela stavbe  

Dejanska raba  

8 - poslovni prostor javne uprave 60 

9 - poslovni del stavbe 60 

24 - del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo 60 

25 - del stavbe za zdravstveno oskrbo 60 

46 - del stavbe za pastoralno dejavnost 60 
49 - banka, pošta, zavarovalnica 60 

50 - konferenčna ali kongresna dvorana 60 

51 - arhiv 40 

Ostale lastnosti dela stavbe  

Lega v stavbi in dvigalo  

Dvigalo je na voljo in lega dela stavbe je v nadstropju, mansardi ali drugje 40 

Del stavbe leži v pritličju 40 
Dvigalo ni na voljo in lega dela stavbe je nadstropju, mansardi ali drugje 35 

Dvigalo je na voljo in del stavbe leži v kleti 10 

Dvigalo ni na voljo in del stavbe leži v kleti 5 

 

Točkovni razredi in faktorji lastnosti: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 45 0,45 

2 46 50 0,50 

3 51 65 0,65 
4 66 70 0,70 

5 71 75 0,75 

6 76 80 0,80 

7 81 95 0,95 

8 96 100 1,00 

 

Korak 5: Določitev faktorja razmerja površin 

 

Podatki Izračun razmerja površin 

Površine prostorov: 
(2) lokal, prodajalna                                      0,0 m2 
(3) poslovni prostor                                  306,0 m2 
(4) prostor za množično uporabo               0,0 m2 
(17) nedokončan prostor                             0,0 m2 
(6) garaža                                                        0,0 m2 
(7) garažni parkirni prostor                          0,0 m2 
(5) proizvodni in skladiščni prostor          20,0 m2 
 
vsi ostali prostori                                           0,0 m2 
 
Površina dela stavbe                                326,0 m2 

Faktor razmerja površin je določen z razmerjem med 
velikostjo in neto površino 2.  

velikost = (2) lokal, prodajalna + (3) poslovni prostor + 
(4) prostor za množično uporabo + 0,6 × (17) 
nedokončan prostor = 306,0 m2 

neto površina 2 = površina dela stavbe – (6) garaža – 
(7) garažni parkirni prostor = 326,0 m2 – 0,0 m2  – 0,0 
m2 = 326,0 m2 

 
 

velikost / neto površina 2 = 306/326 = 0,94 
 

 

  

Flast = 1,00 
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Faktorji razmerja površin: 

Opis Faktor 
Razmerje površin  

velikost / neto površina 2 ≥ 0,7 1,00 

0,6 ≤ velikost / neto površina 2 < 0,7 1,10 

0,5 ≤ velikost / neto površina 2 < 0,6 1,20 

0,4 ≤ velikost / neto površina 2 < 0,5 1,40 

0,3 ≤ velikost / neto površina 2 < 0,4 1,70 

0 ≤ velikost / neto površina 2 < 0,3 2,50 

 

Korak 6: Določitev faktorja prostora lokal, prodajalna v pisarniškem delu stavbe 

 

Podatki Izračun razmerja površin 

Površine prostorov: 
(2) lokal, prodajalna                          0,0 m2 
(3) poslovni prostor                      306,0 m2 
(4) prostor za množično uporabo   0,0 m2 
(17) nedokončan prostor                 0,0 m2 
 
 
Vrednostna raven                             18 
  

velikost = (2) lokal, prodajalna + (3) poslovni prostor + (4) 
prostor za množično uporabo + 0,6 × (17) nedokončan prostor 
= 306,0 m2 

 
pov_ppp = (3) poslovni prostor + (4) prostor za množično 
uporabo + 0,6 × (17) nedokončan prostor = 306,0 m2 
 
pov_ppl = (2) lokal, prodajalna = 0,0 m2 

 
Flp = pov_ppp / velikost + 1.55 × pov_ppl / velikost =  
= 306,0 m2 / 306,0 m2 + 1.55 × 0,0 m2 / 306,0 m2 = 1 

 

Faktorji prostora lokal, prodajalna v pisarniškem delu stavbe: 

Vrednostne 
ravni 

Površina pov_ppl je določena 
Ni podatka o 

površini pov_ppl 

1 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

2 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

3 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

4 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

5 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

6 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

7 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

8 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

9 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

10 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

11 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

12 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

13 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

14 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

15 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

16 pov_ppp / velikost + 1.30 × pov_ppl / velikost 1 

17 pov_ppp / velikost + 1.55 × pov_ppl / velikost 1 

18 pov_ppp / velikost + 1.55 × pov_ppl / velikost 1 

19 pov_ppp / velikost + 1.55 × pov_ppl / velikost 1 

20 pov_ppp / velikost + 1.55 × pov_ppl / velikost 1 

 

Korak 7: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni 
prostor po modelu PPP 

Flp = 1,00 
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Podatki 

Vrednostna raven: 18 

 

Št. vred. ravni 
Vrednost 

referenčne enote 
(EUR)  

Vrednost dela stavbe 
(EUR) 

Vrednost 
pripadajočega 

prostora garaža oz. 
garažni parkirni 
prostor (EUR) 

1  7.066  7.066  1.950  

2  8.267  8.267  1.950  

3  9.590  9.590  1.950  

4  11.021  11.021  1.950  

5  12.683  12.683  2.100  

6  14.459  14.459  2.300  

7  16.484  16.484  2.650  

8  18.580  18.580  2.900  

9  20.905  20.905  4.100  

10  23.479  23.479  4.800  

11  26.324  26.324  5.600  

12  29.462  29.462  6.500  

13  32.916  32.916  7.300  

14  36.709  36.709  9.000  

15  40.868  40.868  9.000  

16  45.416  45.416  9.000  

17  50.380  50.380  11.500  

18  55.788  55.788  13.600  

19  61.665  61.665  13.600  

20  67.832  67.832  13.600  
 

 

Korak 8: Določitev faktorja velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada pisarni 

Podatki Izračun površine 

Vrednostna raven: 18 
Prostori dela stavbe: 
(6) garaža                                                                  0,0 m2 
(7) garažni parkirni prostor                                    0,0 m2 

P = (6) garaža + (7) garažni parkirni prostor 
P = 0,0 m2 + 0,0 m2 
P = 0,0 m2 

 

  

TVRPPP_GAR = 
13.600,00 EUR 
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FGAR = 0,00 
 

Faktorji velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada pisarni: 

 

 

 

Korak 9: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe s pripadajočim zemljiščem po modelu PPP 

 

V = VPPP + VGAR 

V = VT × Fobn × Flast × Frp × Flp + TVRPPP_GAR × FGAR 

 

VPPP = VT × Fobn × Flast × Frp × Flp = 511.497,84 EUR × 1,00 × 1,00 × 1,00 × 1,00 = 511.497,84 EUR 

 

VGAR = TVRPPP_GAR × FGAR = 13.600,00 EUR × 0,00 = 0,00 EUR 

 

V = VPPP + VGAR =  511.497,84 EUR + 0,00 EUR = 511.497,84 EUR 

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

 

Razred Opis Površina Faktor 

1 Napake  0 m2 < P < 2 m2
 0,20 

2 Primerno za motorje  2 m2  P < 10 m2
 0,50 

3 Primerno za manjši avto  10 m2  P < 12 m2 0,90 

4 Običajno parkirišče  12 m2  P < 15 m2 1,00 

5 

Večje parkirišče (1 - 10 parkirnih 
mest); samostoječe garaže, 
delavnice, garaže v gasilskih 
domovih 

15 m2  P  150 m2 round (P/15; 2) 

6 

Število celih parkirišč (11 - 37 
parkirnih mest velikih 13 m2); 
garaže, kjer je uporabna površina 
ločena od vozne površine; 
manjše garažne hiše;  

150 m2 < P < 494 m2 
rounddown (P/13; 

0) 

7 
Znižanje za večjo količino; večje 
parkirne hiše (38 in več parkirnih 
mest)  

494 m2  P 
0,98 × rounddown 

(P/13; 0) 

8 Garaža ni prisotna / 0,00 

V = 511.000 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA LOKALE (PPL)  

 

5.1 Definicija modela 

5.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za lokale (PPL) uporablja za vrednotenje trgovskih delov stavb, gostinskih obratov, 
delov stavb za opravljanje storitvenih dejavnosti in podobnih enot. Model za lokale (PPL) poleg načina tržnih 
primerjav uporablja tudi na donosu zasnovan način. Predmet vrednotenja je lokal s pripadajočimi skupnimi deli 
ter pripadajočim zemljiščem10. 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni, vrednostnih tabel in faktorja obnov. Model 
zajema tudi točkovnik in točkovne razrede ter faktorja lastnosti dela stavbe (dejanska raba, lega dela stavbe v 
stavbi) in razmerja površin. V modelu je s faktorjem upoštevana prisotnost in velikost garaže oz. garažnega 
parkirnega prostora kot pripadajočega prostora k delu stavbe ter prisotnost in velikost prostora, ki je poslovni 
prostor (pisarna), kot pripadajočega prostora k delu stavbe. Vrednosti v tabeli vrednostnih ravni so izražene za 
referenčno enoto vrednotenja. 

5.1.2 Seznam delov stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo deli stavb, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirani z naslednjimi šiframi dejanske rabe 
delov stavb: 

Tabela 12: Deli stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za lokale (PPL) 

Šifra Vrsta dejanske rabe dela stavbe Opis dejanske rabe dela stavbe 

7 prehrambni gostinski obrat 
Prehrambni gostinski obrat so prostori, ki se uporabljajo za strežbo 
in pripravo jedi in pijač. 

10 trgovski del stavbe 
Trgovski del stavbe so prostori, ki se uporabljajo za prodajo ter 
ostali prostori, povezani s prodajo. 

12 del stavbe za opravljanje storitev 
Del stavbe za opravljanje storitev so prostori za opravljanje 
storitvene dejavnosti ter ostali prostori povezani s storitveno 
dejavnostjo. 

53 
igralnica, cirkus, plesna dvorana, 
diskoteka 

Deli stavb namenjeni hazardnim igram, plesu, cirkusu. 

11 bencinski servis 
Bencinski servis je nadstrešek bencinskega, plinskega servisa s 
točilnimi napravami za maloprodajo naftnih derivatov. 

52 
trgovski del stavbe na bencinskih 
servisih 

Prostori na bencinskih servisih, ki se uporabljajo za prodajo. 

  

                                                                 
10 Pripadajoče zemljišče pri modelu za lokale (PPL) predstavlja delež zemljišča pod stavbo glede na razmerje površin delov stavbe v stavbi. 
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5.2 Opis modela vrednotenja  

5.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za lokale (PPL) ima naslednje lastnosti:  

dejanska raba dela stavbe je (10) trgovski del stavbe (s pripadajočimi skupnimi deli ter pripadajočim zemljiščem), 
velikost11 je enaka 30 m2 (površina prostora (2) lokal, prodajalna), 
leto izgradnje je med letoma 1975 in 1984,  
nima obnovljene strehe, fasade, oken in inštalacij, 
del stavbe se nahaja v pritličju, 
razmerje med velikostjo in površino dela stavbe je večje ali enako 0,7, 
v (10) trgovskem delu stavbe ni evidentiranega prostora (6) garaža ali (7) garažni parkirni prostor, 
v (10) trgovskem delu stavbe ni evidentiranega prostora (3) poslovni prostor, 
v (10) trgovskem delu stavbe ni evidentiranega prostora (17) nedokončan prostor. 

 

5.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone ter vrednost prostora garaža oz. prostora 
garažni parkirni prostor, če le-ta obstaja. 

 

Tabela 13: Vrednostne ravni po modelu za lokale (PPL) 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost pripadajočega 
prostora garaža oz. garažni 

parkirni prostor (EUR) 

1 7.539 7.539 1.950 

2 9.015 9.015 1.950 

3 10.818 10.818 1.950 

4 12.948 12.948 1.950 

5 15.456 15.456 2.050 

6 18.393 18.393 2.300 

7 21.825 21.825 2.900 

8 25.821 25.821 3.800 

9 30.465 30.465 5.000 

10 35.838 35.838 7.100 

11 42.033 42.033 7.900 

12 49.158 49.158 8.800 

13 57.318 57.318 8.800 

14 66.639 66.639 8.800 

15 77.244 77.244 9.500 

16 89.271 89.271 9.500 

17 103.914 103.914 9.500 

18 120.957 120.957 10.400 

19 140.796 140.796 11.500 

20 163.323 163.323 13.500 

                                                                 
11 Velikost je je določena na način, ki je podrobneje pojasnjen v koraku 2 pod točko 5.2.3. Izračun posplošene vrednosti. 
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5.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VPPL + VGAR 

V = VT × Fobn × Flast × Frp × Fpl + TVRPPL_GAR × FGAR 

 

Oznaka Opis oznake 

V 
Posplošena vrednost določena za del stavbe s pripadajočimi skupnimi deli ter pripadajočim 
zemljiščem po modelu PPL 

VPPL Vrednost lokala po modelu PPL 

VGAR Vrednost garaže oz. garažnega parkirnega prostora kot prostora, ki pripada lokalu po modelu PPL 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje in 
vrstico za velikost po modelu PPL 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Frp Faktor razmerja površin 

Fpl Faktor prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal 

TVRPPL_GAR 
Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni prostor po 
modelu PPL 

FGAR Faktor velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada lokalu po modelu PPL 

 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 15: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za lokale (PPL) 

 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posameznega dela stavbe (koordinat E, N centroida stavbe v kateri se del stavbe nahaja) se 
določi odgovarjajoča vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane 
vrednostne ravni modela vrednotenja za lokale so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

V primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost dela 
stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako.  
V primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto vrednostno 
cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 
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Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe s pripadajočim zemljiščem na osnovi leta 
izgradnje in velikosti 

 

Izbere se tista vrednostna tabela, ki odgovarja vrednostni ravni določeni v koraku 1. Tabela vrednostnih ravni je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. Vhodna podatka za določitev vrednosti iz vrednostne 
tabele sta leto izgradnje in velikost2. Velikost je lahko glede na vrsto dejanske rabe dela stavbe določena na dva 
načina: 
če ima del stavbe dejansko rabo (11) bencinski servis: 

velikost = (2) lokal, prodajalna + 0,3  (14) tehnični prostor, 
če ima del stavbe ostale dejanske rabe: 

velikost = (2) lokal, prodajalna + (3) poslovni prostor + 0,6  (17) nedokončan prostor. 

 

Na osnovi leta izgradnje in velikosti iz vrednostne tabele določimo vrednost za osnovo in vrednost za vsak dodatni 
m2, ki ga pri izračunu pomnožimo z velikostjo, ki presega velikost osnove. Vrednost iz vrednostne tabele  dobimo 
s seštevkom vrednosti za osnovo in vrednosti dodatnih m2. 

 

Slika 16: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za lokale (PPL) 

Velikost (m2) 
Leto izgradnje 

– – – – – 

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

 

Dodatni pogoji pripisa:  

Delu stavbe z dejansko rabo (7) prehrambni gostinski obrat, (10) trgovski del stavbe, (12) del stavbe za opravljanje 
storitev, (52) trgovski del stavbe na bencinskih servisih ali (53) igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka mora 
pripadati vsaj eden izmed prostorov (2) lokal, prodajalna ali (17) nedokončan prostor. V nasprotnem primeru se 
vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (11) bencinski servis ne pripada prostor (14) tehnični prostor, se 
vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
V kolikor je velikost večja od 0 m², je za velikost določena minimalna vrednost. Minimalna velikost za dejanske 
rabe (7) prehrambni gostinski obrat, (10) trgovski del stavbe, (12) del stavbe za opravljanje storitev, (52) trgovski 
del stavbe na bencinskih servisih je 3 m², za dejansko rabo (11) bencinski servis je 10 m² in za dejansko rabo (53) 
igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka je 6 m². 

 

Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Na podlagi podatkov o letu izgradnje ter letnicah obnov fasade, strehe, oken in inštalacij ter tabele, v kateri so 
prikazane uteži glede na tip obnove, se izračunata korigirano leto izgradnje in povprečno leto obnove: 

korigirano leto izgradnje: Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 50), 
povprečno leto obnove: Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij. 

 

Tabela faktorja obnov je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Na podlagi podatka o letu izgradnje ter podatkov iz tabele o aktivnem letu ter ekonomski življenjski dobi se 
izračuna korigirano leto izgradnje. Korigirano leto izgradnje je ali leto izgradnje ali leto, ki ga dobimo, če od 
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aktivnega leta odštejemo ekonomsko življenjsko dobo. Za korigirano leto izgradnje se vzame podatek, ki ima višjo 
vrednost. Povprečno leto obnove je seštevek vseh zmnožkov posameznih uteži glede na tip obnov in ustreznih 
letnic obnov (v primeru, ko ni podatka o obnovi, se upošteva korigirano leto izgradnje). 

 

Tabela 14: Uteži posameznih tipov obnov po modelu za lokale (PPL) 

Tip obnove Utež 

Fasada 0,25 

Streha 0,15 

Okna 0,25 
Inštalacije 0,35 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor 
Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske dobe 
(EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. Ekonomska 
življenjska doba stavb v modelu za lokale (PPL) je 50 let. 

 

Dodatna pogoja pripisa: 

V primeru, ko ni podatka o posamezni obnovi (brez obnov) ali je od korigiranega leta izgradnje do posamezne 
obnove minilo največ 5 let (Lizg + 5), se za posamezno obnovo upošteva korigirano leto izgradnje (Lizg_kor). 
V primeru napake v podatku o letu izgradnje stavbe, v kateri se del stavbe nahaja (leto izgradnje je 0 ali ni 
podatka), se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

 

Slika 17: Prikaz strukture tabele faktorja obnov 

Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnov 

– – 
– 

– – 

–           

–           

–           
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Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Na podlagi podatkov o posameznem delu stavbe se z ustreznim točkovnikom določijo točke za lastnosti. 
Točkovnik lastnosti je določen z dejansko rabo dela stavbe in lego v stavbi. Na podlagi doseženih točk se v 
ustreznih razredih določi faktor lastnosti. Točkovnik in tabela faktorja lastnosti sta dostopna v Mapi 3 - GRADIVO 
ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 5: Določitev faktorja razmerja površin 

 

Faktor razmerja površin je določen z razmerjem med velikostjo in neto površino 2. Neto površina 2 je površina 
dela stavbe zmanjšana za površino prostora (6) garaža in prostora (7) garažni parkirni prostor. Tabela faktorja 
razmerja površin je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatni pogoj pripisa: 

Če ima del stavbe dejansko rabo (11) bencinski servis, potem je faktor razmerja površin enak 1. 

 

Korak 6: Določitev faktorja prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal 

 

Faktor prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal, je določen s površino prostora (3) poslovni prostor, ki 
pripada delu stavbe, ter razmerjem površin med določenimi prostori v odvisnosti od vrednostne ravni v kateri se 
nahaja del stavbe. Tabela faktorja prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal je dostopna v Mapi 3 - 
GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Atribut pov_ppp iz tabele faktorja prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal, je enak površini prostora 
(3) poslovni prostor. Atribut pov_ppl pa je enak vsoti površin prostora (2) lokal, prodajalna ter 60 % površine 
prostora (17) nedokončan prostor. 

 

Dodatni pogoj pripisa: 

V kolikor je velikost dela stavbe manjša od minimalno določene velikosti in se zato za velikost vzame minimalno 
določena velikost dela stavbe, faktor prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal, vedno dobi vrednost 1. 

 

Korak 7: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni 
prostor po modelu PPL 

 

Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost garaže oz. garažnega parkirnega prostora.  
 

Slika 18: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR) 
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost pripadajoče garaže oz. 
garažnega parkirnega prostora 

(EUR) 

–    

–    

–    

–    

–    
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Korak 8: Določitev faktorja velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada lokalu 

 

Faktor velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada lokalu, je določen na podlagi vsote površin 
prostorov (6) garaža in (7) garažni parkirni prostor: 

P = (6) garaža + (7) garažni parkirni prostor. 
 

Tabela faktorja velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada lokalu, je dostopna v Mapi 3 - 
GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 9: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe s pripadajočim zemljiščem po modelu PPL 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

5.2.3.1 Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za lokale (PPL)  

 

Podatki iz evidence vrednotenja:  

 

Lokacija: Kamnik Posplošena vrednost: 14.651.000 EUR 

 

DEJANSKA RABA DELA STAVBE: (10) trgovski del stavbe 

PROSTORI DELA STAVBE: (2) lokal, prodajalna: 11.540,4 m2, (3) poslovni prostor: 300,0 m2, (5) 
proizvodni in skladiščni prostor: 3.280,6 m2, (6) garaža: 0,0 m2, (7) garažni 
parkirni prostor: 4.105,3 m2, (10) odprta terasa, balkon, loža: 0,0 m2, (11) 
zaprta terasa, balkon, loža: 0,0 m2, (13) skupni komunikacijski prostor: 
8.142,1 m2, (14) tehnični prostor: 0,0 m2, (15) skupne sanitarije: 0,0 m2, 
(16) prostor z omejeno uporabo: 0,0 m2, (17) nedokončan prostor: 0,0 m2 

POVRŠINA DELA STAVBE: 27.368,4 m2 

LETO IZGRADNJE: 2011 

OBNOVE: streha, fasada, okna in inštalacije: brez obnov 

LEGA DELA STAVBE V STAVBI: pritličje 

DVIGALO: da 

Model, vrednostna raven (VR): model PPL, VR = 11 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VPPL + VGAR 

V = VT × Fobn × Flast × Frp × Fpl + TVRPPL_GAR × FGAR 

 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 
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Oznaka Opis oznake 

V 
Posplošena vrednost določena za del stavbe s pripadajočimi skupnimi deli ter pripadajočim 
zemljiščem po modelu PPL 

VPPL Vrednost lokala po modelu PPL 

VGAR 
Vrednost garaže oz. garažnega parkirnega prostora kot prostora, ki pripada lokalu po 
modelu PPL 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje 
in vrstico za velikost po modelu PPL 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Frp Faktor razmerja površin 

Fpl Faktor prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal 

TVRPPL_GAR 
Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni 
prostor po modelu PPL 

FGAR Faktor velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada lokalu po modelu PPL 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

 

 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe s pripadajočim zemljiščem na osnovi leta 
izgradnje in velikosti 
 

Podatki Izračun velikosti 

Površine prostorov: 
(2) lokal, prodajalna                            11.540,4 m2 
(3) poslovni prostor                                  300,0 m2 
(5) proizvodni in skladiščni prostor    3.280,6 m2 
(7) garažni parkirni prostor                  4.105,3 m2 
(13) skupni komunikacijski prostor     8.142,1 m2 
(17) nedokončan prostor                             0,0 m2 
Leto izgradnje                                                2011 

velikost = (2) lokal, prodajalna + (3) poslovni prostor + 

0,6  (17) nedokončan prostor 
 
velikost = 11.540,4 m2 + 300,0 m2 + 0,0 m2 
                = 11.840,4 m2 

 

Vrednostna raven: 11 



 
MODEL ZA LOKALE (PPL) 

  
 
 

57 

 
VTosnova = 4.526.954,00 EUR

  
VTdodatni m2 = 840,66 EUR/m2

  
VT = VTosnova + VTdodatni m2 × (velikost – spodnja meja razreda velikosti) 
VT = 4.526.954,00 EUR

 
+ 840,66 EUR/m2 × (11.840,4 m2 – 5.000 m2)  

 

 

 

Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Podatki Izračun korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov 

Leto izgradnje: 2011 
Leto obnove fasade: brez        Ufasade: 0,25 
Leto obnove strehe: brez         Ustrehe: 0,15 
Leto obnove oken: brez             Uoken: 0,25 
Leto obnove inštalacij: brez  Uinštalacij: 0,35 

Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 50) = 2011 
 
Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij 
Lobn = 0,25 × 2011 + 0,15 × 2011 + 0,25 × 2011 + 0,35 × 2011 
Lobn = 2011 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor 
Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske 
dobe (EŽD) 

VT = 10.277.404,66 EUR 
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Oznaka Opis oznake 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno 
Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja 
(2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. 
Ekonomska življenjska doba stavb v modelu za lokale (PPL) je 50 let. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

 

Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnove 

-1974 
1975 

- 
1984 

1985 
- 

1994 

1995 
- 

2002 

2003 
- 

2009 

2010 
- 

2014 

2015 
- 
 

- 1974 1,00 1,01 1,02 1,04 1,05 1,09 1,14 

1975 - 1984 1,00 1,00 1,01 1,03 1,04 1,08 1,13 

1985 - 1994 1,00 1,00 1,00 1,02 1,03 1,07 1,12 

1995 - 2002 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,04 1,09 

2003 – 2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,07 

2010 - 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 

2015 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Podatki 

Dejanska raba dela stavbe: (10) trgovski del stavbe 
Lega dela stavbe v stavbi: pritličje 

 

Točkovnik lastnosti: 

Opis Točke 

Osnova - dejanska raba dela stavbe  

Dejanska raba  

7 - Prehrambni gostinski obrat 83 

10 - Trgovski del stavbe 70 

11 - Bencinski servis 70 
12 - Del stavbe za opravljanje storitev 70 

52 - Trgovski del stavbe na bencinskih servisih 70 

53 - Igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka 70 

Ostale lastnosti dela stavbe  

Lega v stavbi  

Pritličje 30 

Klet 10 
Nadstropje, mansarda ali drugo 20 

 

  

Fobn = 1,00 
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Točkovni razredi in faktorji lastnosti: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 80 0,80 

2 81 90 0,90 

3 91 93 0,93 

4 94 100 1,00 

5 101 103 1,03 

6 104 113 1,13 

 

Korak 5: Določitev faktorja razmerja površin 

 

Podatki Izračun razmerja površin 

Površine prostorov: 
(2) lokal, prodajalna                            11.540,4 m2 
(3) poslovni prostor                                  300,0 m2 
(5) proizvodni in skladiščni prostor   3.280,6 m2 
(7) garažni parkirni prostor                 4.105,3 m2 
(13) skupni komunikacijski prostor   8.142,1 m2 
(17) nedokončan prostor                             0,0 m2 
vsi ostali prostori                                            0,0 m2 
 
 
 
Površina dela stavbe                         27.368,4 m2 

Faktor razmerja površin je določen z razmerjem med 
velikostjo in neto površino 2.  
 

velikost = (2) lokal, prodajalna + (3) poslovni prostor + 0,6  
(17) nedokončan prostor = 11.540,4 m2 + 300,0 m2 + 0,0 m2 = 
= 11.840,4 m2 

 
neto površina 2 = površina dela stavbe – (6) garaža – (7) 
garažni parkirni prostor = 27.368,4 m2 – 0,0 m2  – 4.105,3 m2 = 
= 23.263,1 m2 
 
velikost / neto površina 2 = 11.840,4/23.263,1 = 0,51 

 

Faktorji razmerja površin: 

Opis Faktor 
Razmerje površin  

velikost / neto površina 2 ≥  0,7; dejanski rabi (11) bencinski servis se 
vedno določi faktor 1,00 

1,00 

0,6 ≤ velikost / neto površina 2 < 0,7; dejanski rabi (11) bencinski 
servis se vedno določi faktor 1,00 

1,10 

0,5 ≤ velikost / neto površina 2 < 0,6; dejanski rabi (11) bencinski 
servis se vedno določi faktor 1,00 

1,20 

0,4 ≤ velikost / neto površina 2 < 0,5; dejanski rabi (11) bencinski 
servis se vedno določi faktor 1,00 

1,40 

0,3 ≤ velikost / neto površina 2 < 0,4; dejanski rabi (11) bencinski 
servis se vedno določi faktor 1,00 

1,70 

0 ≤ velikost / neto površina 2 < 0,3; dejanski rabi (11) bencinski servis 
se vedno določi faktor 1,00 

2,50 

 

  

Frp = 1,20 
 

Flast = 1,00 
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Korak 6: Določitev faktorja prostora poslovni prostor v delu stavbe, ki je lokal 
 

Podatki Izračun razmerja površin 

Površine prostorov: 
(2) lokal, prodajalna           11.540,4 m2 
(3) poslovni prostor                 300,0 m2 
 (17) nedokončan prostor           0,0 m2 
 
Vrednostna raven                                11 
 
  

velikost = (2) lokal, prodajalna + (3) poslovni prostor + 0,6  (17) 
nedokončan prostor = 11.540,4 m2 + 300,0 m2 + 0,0 m2 = 11.840,4m2 
pov_ppp = (3) poslovni prostor = 300,0 m2 

pov_ppl = (2) lokal, prodajalna + 0,6  (17) nedokončan prostor =  

= 11.540,4 m2 + 0,6  0,0 m2 = 11.540,4 m2  

 
Fpl = pov_ppl / velikost + 0,70 × pov_ppp / velikost =  
= 11.540,4 m2 / 11.840,4 m2 + 0,70 × 300,0 m2 / 11.840,4 m2 = 0,99 

 

Faktorji prostora lokal, prodajalna v pisarniškem delu stavbe: 

Vrednostne 
ravni 

Površina pov_ppp je določena 
Ni podatka o 

površini pov_ppp 

1 pov_ppl / velikost + 0.95 x pov_ppp / velikost 1 

2 pov_ppl / velikost + 0.95 x pov_ppp / velikost 1 
3 pov_ppl / velikost + 0.95 x pov_ppp / velikost 1 

4 pov_ppl / velikost + 0.95 x pov_ppp / velikost 1 

5 pov_ppl / velikost + 0.95 x pov_ppp / velikost 1 

6 pov_ppl / velikost + 0.85 x pov_ppp / velikost 1 

7 pov_ppl / velikost + 0.85 x pov_ppp / velikost 1 
8 pov_ppl / velikost + 0.70 x pov_ppp / velikost 1 

9 pov_ppl / velikost + 0.70 x pov_ppp / velikost 1 

10 pov_ppl / velikost + 0.70 x pov_ppp / velikost 1 

11 pov_ppl / velikost + 0.70 x pov_ppp / velikost 1 

12 pov_ppl / velikost + 0.70 x pov_ppp / velikost 1 
13 pov_ppl / velikost + 0.70 x pov_ppp / velikost 1 

14 pov_ppl / velikost + 0.60 x pov_ppp / velikost 1 

15 pov_ppl / velikost + 0.60 x pov_ppp / velikost 1 

16 pov_ppl / velikost + 0.60 x pov_ppp / velikost 1 

17 pov_ppl / velikost + 0.40 x pov_ppp / velikost 1 

18 pov_ppl / velikost + 0.40 x pov_ppp / velikost 1 
19 pov_ppl / velikost + 0.40 x pov_ppp / velikost 1 

20 pov_ppl / velikost + 0.40 x pov_ppp / velikost 1 

 

  

Fpl = 0,99 
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Korak 7: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za pripadajoč prostor garaža oz. garažni parkirni 

prostor po modelu PPL 

 

Podatki 

Vrednostna raven: 11 

 

Št. vred. 
ravni 

Vrednost referenčne 
enote (EUR)  

Vrednost dela 
stavbe (EUR) 

Vrednost pripadajočega 
prostora garaža oz. garažni 

parkirni prostor (EUR) 

1 7.539 7.539 1.950 

2 9.015 9.015 1.950 

3 10.818 10.818 1.950 

4 12.948 12.948 1.950 

5 15.456 15.456 2.050 

6 18.393 18.393 2.300 

7 21.825 21.825 2.900 

8 25.821 25.821 3.800 

9 30.465 30.465 5.000 

10 35.838 35.838 7.100 

11 42.033 42.033 7.900 

12 49.158 49.158 8.800 

13 57.318 57.318 8.800 

14 66.639 66.639 8.800 

15 77.244 77.244 9.500 

16 89.271 89.271 9.500 

17 103.914 103.914 9.500 

18 120.957 120.957 10.400 

19 140.796 140.796 11.500 

20 163.323 163.323 13.500 

 

Korak 8: Določitev faktorja velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada lokalu 

Podatki Izračun površine 

Vrednostna raven: 11 
Prostori dela stavbe: 
(6) garaža                                                               0,0 m2 
(7) garažni parkirni prostor                        4.105,3 m2  

P = (6) garaža + (7) garažni parkirni prostor 
P = 0,0 m2 + 4.105,3 m2 
P = 4.105,3 m2 

 

  

TVRPPL_GAR = 
7.900,00 EUR 
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FGAR = 0,98 x rounddown (P/13,0) = 0,98 x 4.105,3/13  
        = 309,47               zaokroževanje navzdol 
FGAR = 309 

Faktorji velikosti garaže oz. garažnega parkirnega prostora, ki pripada pisarni: 

 

 
 
 

 

 

Korak 9: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe s pripadajočim zemljiščem po modelu PPL 

 

V = VPPL + VGAR 

V = VT × Fobn × Flast × Frp × Fpl + TVRPPL_GAR × FGAR 

 

VPPL = VT × Fobn × Flast × Frp × Fpl = 10.277.404,66 EUR × 1,00 × 1,00 × 1,20 × 0,99 = 12.209.556,74 EUR 

 

VGAR = TVRPPP_GAR × FGAR = 7.900,00 EUR × 309 = 2.441.100,00 EUR 

 

V = VPPP + VGAR =  12.209.556,74 EUR + 2.441.100,00 EUR = 14.650.656,74 EUR 

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

 

Razred Opis Površina Faktor 

1 Napake  0 m2 < P < 2 m2
 0,20 

2 Primerno za motorje  2 m2  P < 10 m2
 0,50 

3 Primerno za manjši avto  10 m2  P < 12 m2 0,90 

4 Običajno parkirišče  12 m2  P < 15 m2 1,00 

5 
Večje parkirišče (1 - 10 parkirnih mest); 
samostoječe garaže, delavnice, garaže v 
gasilskih domovih 

15 m2  P  150 m2 round (P/15; 2) 

6 

Število celih parkirišč (11 - 37 parkirnih 
mest velikih 13 m2); garaže, kjer je 
uporabna površina ločena od vozne 
površine; manjše garažne hiše;  

150 m2 < P < 494 m2 rounddown (P/13; 0) 

7 
Znižanje za večjo količino; večje parkirne 
hiše (38 in več parkirnih mest)  

494 m2  P 
0,98 × rounddown  

(P/13; 0) 

8 Garaža ni prisotna / 0,00 

V = 14.651.000 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA STAVBE ZA TURIZEM (TUR)  

 

6.1 Definicija modela 

6.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za stavbe za turizem (TUR) uporablja za vrednotenje bivalnih prostorov, 
namenjenih za začasno bivanje ljudi (hoteli, zdravilišča in podobne enote). Model poleg načina tržnih primerjav 
uporablja tudi na donosu zasnovan način. Predmet vrednotenja so deli stavb, ki imajo dejansko rabo navedeno 
v Tabeli 1, s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim zemljiščem12. 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni, vrednostnih tabel ter faktorjev obnov in 
razmerja površin. Vrednosti v tabeli vrednostnih ravni so izražene za referenčno enoto vrednotenja. 

6.1.2 Seznam delov stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo deli stavb, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirani z naslednjimi šiframi dejanske rabe 
delov stavb: 

 

Tabela 15: Deli stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za stavbe za turizem (TUR) 

Šifra 
Vrsta dejanske rabe dela 
stavbe 

Opis dejanske rabe dela stavbe 

6 nastanitveni gostinski obrat 
Nastanitveni gostinski obrat je več bivalnih prostorov, ki se uporabljajo za 
začasno bivanje ljudi in prostori v stavbah, ki so zgrajene kot hotelske in 
podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev. 

48 zdravilišče 
Del stavbe za zdravljenje bolnikov z določenimi boleznimi z izkoriščanjem 
naravnih okoliščin. 

 

6.2 Opis modela vrednotenja  

6.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za stavbe za turizem (TUR) ima naslednje lastnosti:  

dejanska raba dela stavbe je (6) nastanitveni gostinski obrat (s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim 
zemljiščem), 
velikost13 je enaka 700 m2, 
leto izgradnje je med letoma 1975 in 1984,  
nima obnovljene strehe, 
nima obnovljene fasade,  
nima obnovljenih oken,  
nima obnovljenih inštalacij, 
razmerje med velikostjo in površino dela stavbe je večje ali enako 0,7, 
v (6) nastanitvenem gostinskem obratu ni evidentiranega prostora (17) nedokončan prostor. 

                                                                 
12 Pripadajoče zemljišče pri modelu za stavbe za turizem (TUR) predstavlja delež zemljišča pod stavbo glede na razmerje površin delov stavbe 
v stavbi. 
13 Velikost je je določena na način, ki je podrobneje pojasnjen v koraku 2 pod točko 6.2.3. Izračun posplošene vrednosti. 
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6.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone. 

 

Tabela 16: Vrednostne ravni po modelu za stavbe za turizem (TUR) 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne 

enote (EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

1  168.000  168.000  

2  195.300  195.300  

3  227.500  227.500  

4  263.900  263.900  

5  299.600  299.600  

6  337.400  337.400  

7  378.000  378.000  

8  423.500  423.500  

9  476.000  476.000  

10  528.500  528.500  

11  584.500  584.500  

12  647.500  647.500  

13  721.700  721.700  

14  802.200  802.200  

15  891.100  891.100  

16  990.500  990.500  

17  1.101.800  1.101.800  

18  1.225.000  1.225.000  

19  1.365.000  1.365.000  

20  1.519.000  1.519.000  

6.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VT × Fobn × Frp  

 

Oznaka Opis oznake 

V 
Posplošena vrednost določena za del stavbe s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim zemljiščem 
po modelu TUR 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje in vrstico 
za velikost po modelu TUR 

Fobn Faktor obnov 

Frp Faktor razmerja površin 
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Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 19: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za stavbe za turizem (TUR) 

 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posameznega dela stavbe (koordinat E, N centroida stavbe v kateri se del stavbe nahaja) se 
določi odgovarjajoča vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane 
vrednostne ravni modela vrednotenja za  stavbe za turizem so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO 
RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

V primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost dela 
stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako.  
V primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto vrednostno 
cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 
 

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe s pripadajočim zemljiščem na osnovi leta 
izgradnje in velikosti 

 

Izbere se tista vrednostna tabela, ki odgovarja vrednostni ravni določeni v koraku 1. Tabela vrednostnih ravni je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. Vhodna podatka za določitev vrednosti iz vrednostne 
tabele sta leto izgradnje in velikost. Velikost je enaka vsoti posameznih prostorov: 
velikost = (1) bivalni prostor + (2) lokal, prodajalna + 0,7 × (4) prostor za množično uporabo + 0,3 × (17) 
nedokončan prostor. 
 

Na osnovi leta izgradnje in velikosti iz vrednostne tabele določimo vrednost za osnovo in vrednost za vsak dodatni 
m2, ki ga pri izračunu pomnožimo z velikostjo, ki presega velikost osnove. Vrednost iz vrednostne tabele  dobimo 
s seštevkom vrednosti za osnovo in vrednosti dodatnih m2. 

 

Slika 20: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za stavbe za turizem (TUR) 

Velikost (m2) 
Leto izgradnje 

– – – – – 

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

 

Dodatna pogoja pripisa:  

Delu stavbe mora pripadati vsaj eden izmed prostorov (1) bivalni prostor ali (17) nedokončan prostor. V 
nasprotnem primeru se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako 
V kolikor je velikost večja od 0 m², je za velikost določena minimalna vrednost. Minimalna velikost za dejansko 
rabo (6) nastanitveni gostinski obrat  je 7 m², za dejansko rabo (48) zdravilišče pa 11 m². 
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Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Na podlagi podatkov o letu izgradnje ter letnicah obnov fasade, strehe, oken in inštalacij ter tabele, v kateri so 
prikazane uteži glede na tip obnove, se izračunata korigirano leto izgradnje in povprečno leto obnove: 

korigirano leto izgradnje: Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 50), 
povprečno leto obnove: Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij. 

 

Tabela faktorja obnov je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Na podlagi podatka o letu izgradnje ter podatkov iz tabele o aktivnem letu ter ekonomski življenjski dobi se 
izračuna korigirano leto izgradnje. Korigirano leto izgradnje je ali leto izgradnje ali leto, ki ga dobimo, če od 
aktivnega leta odštejemo ekonomsko življenjsko dobo. Za korigirano leto izgradnje se vzame podatek, ki ima višjo 
vrednost. Povprečno leto obnove je seštevek vseh zmnožkov posameznih uteži glede na tip obnov in ustreznih 
letnic obnov (v primeru, ko ni podatka o obnovi, se upošteva korigirano leto izgradnje). 

 

Tabela 17: Uteži posameznih tipov obnov po modelu za stavbe za turizem (TUR) 

Tip obnove Utež 

Fasada 0,15 
Streha 0,05 

Okna 0,15 

Inštalacije 0,65 

 
 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske dobe (EŽD) 

Lizg Le3to izgradnje 

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. Ekonomska 
življenjska doba stavb v modelu za stavbe za turizem (TUR) je 50 let. 

 

Dodatna pogoja pripisa: 

V primeru, ko ni podatka o posamezni obnovi (brez obnov) ali je od korigiranega leta izgradnje do posamezne 
obnove minilo največ 5 let (Lizg + 5), se za posamezno obnovo upošteva korigirano leto izgradnje (Lizg_kor). 
V primeru napake v podatku o letu izgradnje stavbe, v kateri se del stavbe nahaja (leto izgradnje je 0 ali ni 
podatka), se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

Slika 21: Prikaz strukture tabele faktorja obnov 
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Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnov 

– – 
– 

– – 

–           

–           

–           

 

Korak 4: Določitev faktorja razmerja površin 

 

Faktor razmerja površin je določen z razmerjem med velikostjo in površino dela stavbe. Tabela faktorja razmerja 
površin je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 5: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe s pripadajočim zemljiščem po modelu TUR 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

6.2.3.1 Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za stavbe za turizem (TUR)  

 

Podatki iz evidence vrednotenja:  

 

Lokacija: Rogaška Slatina Posplošena vrednost: 4.364.000 EUR 

 

DEJANSKA RABA DELA STAVBE: (6) nastanitveni gostinski obrat 

PROSTORI DELA STAVBE: (1) bivalni prostor: 2.699,6 m2, (2) lokal, prodajalna: 0,0 m2, (3) poslovni 
prostor: 0,0 m2, (4) prostor za množično uporabo: 0,0 m2, (5) proizvodni in 
skladiščni prostor: 0,0 m2, (6) garaža: 0,0 m2, (7) garažni parkirni prostor: 
0,0 m2, (10) odprta terasa, balkon, loža: 0,0 m2, (11) zaprta terasa, balkon, 
loža: 0,0 m2, (13) skupni komunikacijski prostor: 449,5 m2, (14) tehnični 
prostor: 0,0 m2, (15) skupne sanitarije: 0,0 m2, (16) prostor z omejeno 
uporabo: 0,0 m2, (17) nedokončan prostor: 0,0 m2 

POVRŠINA DELA STAVBE: 3.149,1 m2 

LETO IZGRADNJE: 1939 

OBNOVE: streha, fasada in inštalacije: 2006, okna: 2002 

DVIGALO: da 

Model, vrednostna raven (VR): model TUR, VR = 16 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VT × Fobn × Frp
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Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 
 

Oznaka Opis oznake 

V 
Posplošena vrednost določena za del stavbe s pripadajočimi skupnimi deli in pripadajočim 
zemljiščem po modelu TUR 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje 
in vrstico za velikost po modelu TUR 

Fobn Faktor obnov 

Frp Faktor razmerja površin 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

 

 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe s pripadajočim zemljiščem na osnovi leta 
izgradnje in velikosti 
 

Podatki Izračun velikosti 

Površine prostorov: 
(1) bivalni prostor                                  2.699,6 m2 
(2) lokal, prodajalna                                      0,0 m2 
(4) prostor za množično uporabo               0,0 m2 
(13) skupni komunikacijski prostor        449,5 m2 
(17) nedokončan prostor                             0,0 m2 
 
Leto izgradnje                                                  1939 

velikost = (1) bivalni prostor + (2) lokal, prodajalna + 
+ 0,7 × (4) prostor za množično uporabo +  
+ 0,3 × (17) nedokončan prostor 
 
velikost = 2.699,6 m2 + 0,0 m2 + 0,0 m2 + 0,0 m2 
                = 2.699,6 m2 

Vrednostna raven: 16 
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VTosnova = 2.268.245,00 EUR
  

VTdodatni m2 = 1.059,84 EUR/m2

  
VT = VTosnova + VTdodatni m2 × (velikost – spodnja meja razreda velikosti) 
VT = 2.268.245,00 EUR

 
+ 1.059,84 EUR/m2 × (2.699,6 m2 – 2.000 m2)  

 

 

 

Korak 3: Določitev faktorja obnov 
 

Podatki 
Izračun korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta 
obnov 

Leto izgradnje: 1939 
Leto obnove fasade: 2006          Ufasade: 0,15 
Leto obnove strehe: 2006          Ustrehe: 0,05 
Leto obnove oken: 2002               Uoken: 0,15 
Leto obnove inštalacij: 2006    Uinštalacij: 0,65 

Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 50) = 1969 
 
Lobn= Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × 
Linštalacij 
Lobn = 0,15 × 2006 + 0,05 × 2006 + 0,15 × 2002 + 0,65 × 2006 
Lobn = 2005 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor 
Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske 
dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. 
Ekonomska življenjska doba stavb v modelu za stavbe za turizem (TUR) je 50 let. 

VT = 3.009.709,06 EUR 
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Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

 

Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnove 

-1974 
1975 

- 
1984 

1985 
- 

1994 

1995 
- 

2002 

2003 
- 

2009 

2010 
- 

2014 

2015 
- 
 

- 1974 1,00 1,06 1,18 1,31 1,45 1,64 1,82 

1975 - 1984 1,00 1,00 1,06 1,16 1,29 1,45 1,61 

1985 - 1994 1,00 1,00 1,00 1,06 1,17 1,31 1,45 

1995 - 2002 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 1,18 1,31 

2003 – 2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 1,15 

2010 - 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 

2015 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Korak 4: Določitev faktorja razmerja površin 

 

Podatki Izračun razmerja površin 

Površine prostorov: 
(1) bivalni prostor                                  2.699,6 m2 
(2) lokal, prodajalna                                      0,0 m2 
(4) prostor za množično uporabo               0,0 m2 
(13) skupni komunikacijski prostor        449,5 m2 
(17) nedokončan prostor                             0,0 m2 
 
vsi ostali prostori                                           0,0 m2 
Površina dela stavbe                             3.149,1 m2 

Faktor razmerja površin je določen z razmerjem med 
velikostjo in površino dela stavbe.  
 
velikost = (1) bivalni prostor + (2) lokal, prodajalna + 
+ 0,7 × (4) prostor za množično uporabo +  
+ 0,3 × (17) nedokončan prostor = 2.699,6 m2 + 0,0 m2 + 
+ 0,0 m2 + 0,0 m2 = 2.699,6 m2 

 
velikost / površina dela stavbe = 2.699,6 / 3.149,1 = 
0,86 

 

Faktorji razmerja površin: 

Opis Faktor 

Razmerje površin  

velikost / površina dela stavbe ≥ 0,7 1,00 

0,60 ≤ velikost / površina dela stavbe < 0,70 1,10 

0,50 ≤ velikost / površina dela stavbe < 0,60 1,20 

0,40 ≤ velikost / površina dela stavbe < 0,50 1,40 
0,30 ≤ velikost / površina dela stavbe < 0,40 1,70 

0,20 ≤ velikost / površina dela stavbe < 0,30 2,00 

0 ≤ velikost / površina dela stavbe < 0,20 2,50 

 

Korak 5: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe s pripadajočim zemljiščem po modelu TUR 

 

V = VT × Fobn × Frp 

V = 3.009.709,06 EUR × 1,45 × 1,00 = 4.364.078,14 EUR 

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

Fobn = 1,45 
 

Frp = 1,00 
 

V = 4.364.000 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA (SDP)  

 

7.1 Definicija modela  

7.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za stavbe splošnega družbenega pomena (SDP) uporablja za vrednotenje stavb, 
namenjenih za kulturo, izobraževanje, zdravstvo, šport in podobnih enot. Model je zasnovan na nabavno-
vrednostnem načinu in načinu tržnih primerjav. Predmet vrednotenja so deli stavb, ki imajo dejansko rabo 
navedeno v Tabeli 1, s pripadajočim zemljiščem14. 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni, vrednostnih tabel, točkovnika in točkovnih 
razredov ter faktorjev obnov, lastnosti dela stavbe in materiala nosilne konstrukcije. Vrednosti v tabeli 
vrednostnih ravni so izražene za referenčno enoto vrednotenja. 

7.1.2 Seznam delov stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo deli stavb, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirani z naslednjimi šiframi dejanske rabe 
delov stavb: 

 

Tabela 18: Deli stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za stavbe splošnega družbenega pomena (SDP) 

Šifra 
Vrsta dejanske rabe dela 
stavbe 

Opis dejanske rabe dela stavbe 

14 del stavbe za potniški promet 
Del stavbe za potniški promet so prostori, ki jih uporabljajo potniki in 
prostori za delovanje potniškega prometa. 

22 
del stavbe za kulturo in 
razvedrilo 

Del stavbe za kulturo in razvedrilo so prostori, ki se uporabljajo za 
izvajanje kulturne dejavnosti in prostori namenjeni razvedrilu. 

23 muzej in knjižnica 
Muzej in knjižnica so prostori, ki se uporabljajo za stalne ali začasne 
razstave, opravljanje dejavnosti povezane z razstavami oziroma prostori 
za izvajanje knjižnične dejavnosti. 

26 športna dvorana 
Športna dvorana je prostor, ki se uporablja za športno dejavnost in 
športne prireditve. 

30 
del stavbe za opravljanje 
verskih obredov 

Del stavbe za opravljanje verskih obredov so prostori za bogoslužje. 

32 
del stavbe za zaščito, reševanje 
in zaklonišče 

Del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišče so prostori za izvajanje 
dejavnosti zaščite in reševanja. 

41 del stavbe za posebne namene 
Del stavb za posebne namene so prostori za nastanitev v stavbah, ki niso 
zgrajene kot stanovanjske stavbe. 

42 sejemska dvorana, razstavišče 
Del stavbe za časovno omejene gospodarske prireditve, na katerih se 
razstavlja ali prodaja blago ali usluge. 

43 šola, vrtec 
Šola, vrtec je del stavbe za izvajanje vzgoje, varstva in izobraževanja v 
stavbah, ki so zgrajene kot stavbe za izobraževanje in znanstveno 
raziskovalno delo. 

44 bolnica, zdravstveni dom 
Bolnica, zdravstveni dom je del stavbe za izvajanje zdravstvene 
dejavnosti v 
stavbah, ki so zgrajene kot stavbe za zdravstveno oskrbo. 

                                                                 
14 Pripadajoče zemljišče pri modelu za stavbe splošnega družbenega pomena (SDP) je enako površini zemljišča pod stavbo. 
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7.2 Opis modela vrednotenja 

7.2.1  Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za stavbe splošnega družbenega pomena (SDP) ima naslednje lastnosti:  

dejanska raba dela stavbe je (26) športna dvorana, 
velikost15 je enaka 500 m2, 
površina zemljišča pod stavbo16 je enaka 600 m2, 
leto izgradnje je mlajše ali enako 2015 (novogradnja), 
nima obnovljene strehe, 
nima obnovljene fasade, 
nima obnovljenih oken, 
nima obnovljenih inštalacij, 
ima elektriko, 
ima vodovod, 
ima kanalizacijo, 
material nosilne konstrukcije je beton, železobeton. 

 

7.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone. 

 

Tabela 19: Vrednostne ravni po modelu za stavbe splošnega družbenega pomena (SDP) 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne 

enote (EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča pod stavbo 
(EUR) 

1  387.200  380.000  12 

2  455.000  440.000  25  

3  536.000  500.000  60  

4  635.600  560.000  126  

5  764.000  620.000  240 

 

  

                                                                 
15 Velikost je enaka površini dela stavbe. 
16 V primeru, ko ima stavba več delov stavb, se površina zemljišča pod stavbo (za posamezen del stavbe) določi glede na razmerje med 
površino posameznega dela stavbe in površino celotne stavbe. 
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7.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VSDP + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu SDP 

VSDP Vrednost dela stavbe po modelu SDP 

VZPS Vrednost zemljišča pod stavbo po modelu SDP 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje in vrstico 
za velikost po modelu SDP 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fnk Faktor nosilne konstrukcije 

PZPS Površina zemljišča pod stavbo 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu SDP 

 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 22: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za stavbe splošnega  družbenega pomena (SDP) 

 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 
 

Glede na lokacijo posameznega dela stavbe (koordinat E, N centroida stavbe v kateri se del stavbe nahaja) se 
določi odgovarjajoča vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane 
vrednostne ravni modela vrednotenja za stavbe splošnega družbenega pomena so predstavljene v Mapi 4 - 
GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

- V primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se 
vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako.  

- V primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto 
vrednostno cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 
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Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe na osnovi leta izgradnje in velikosti 
 

Izbere se tista vrednostna tabela, ki odgovarja vrednostni ravni določeni v koraku 1. Tabela vrednostnih ravni je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. Vhodna podatka za določitev vrednosti iz vrednostne 
tabele sta leto izgradnje in velikost2.  
 
Na osnovi leta izgradnje in velikosti iz vrednostne tabele določimo vrednost za osnovo in vrednost za vsak dodatni 
m2, ki ga pri izračunu pomnožimo z velikostjo, ki presega velikost osnove. Vrednost iz vrednostne tabele  dobimo 
s seštevkom vrednosti za osnovo in vrednosti dodatnih m2. 

 

Slika 23: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za stavbe splošnega družbenega pomena (SDP) 

Velikost (m2) 
Leto izgradnje 

– – – – – 

– 
Osnova           
Dodatni m2           

– 
Osnova           
Dodatni m2           

– 
Osnova           
Dodatni m2           

 

Dodatni pogoji pripisa:  

V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (14) del stavbe za potniški promet ne pripada prostor (4) prostor 
za množično uporabo, se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
Delu stavbe z dejansko rabo (30) del stavbe za opravljanje verskih obredov pripada izključno le eden izmed 
prostorov (4) prostor za množično uporabo ali (16) prostor z omejeno uporabo. V nasprotnem primeru se 
vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (22) del stavbe za kulturo in razvedrilo, (26) športna dvorana, (32) 
del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišče ali (42) sejemska dvorana, razstavišče ne pripada prostor (3) poslovni 
prostor, se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
Delu stavbe z dejansko rabo (23) muzej in knjižnica, (43) šola, vrtec ali (44) bolnica, zdravstveni dom mora 
pripadati vsaj eden izmed prostorov (3) poslovni prostor ali (17) nedokončan prostor. V nasprotnem primeru se 
vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
Delu stavbe z dejansko rabo (41) del stavbe za posebne namene mora pripadati vsaj eden izmed prostorov (1) 
bivalni prostor ali (17) nedokončan prostor. V nasprotnem primeru se vrednost dela stavbe po modelu ne 
izračuna – pripis vrne napako. 
V kolikor je velikost dela stavbe večja od 0 m², je za velikost dela stavbe določena minimalna vrednost. Minimalna 
velikost dela stavbe za dejanske rabe (22) del stavbe za kulturo in razvedrilo, (23) muzej in knjižnica, (32) del 
stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišče, (41) del stavbe za posebne namene, (44) bolnica, zdravstveni dom je 
5m², za dejanske rabe (26) športna dvorana, (42) sejemska dvorana, razstavišče, (43) šola, vrtec je 20m², za 
dejanski rabi (14) del stavbe za potniški promet in (30) del stavbe za opravljanje verskih obredov pa ni določene 
minimalne vrednosti. 
V kolikor je površina zemljišča pod stavbo večja od 0 m², je za njeno površino določena minimalna vrednost. 
Minimalna površina zemljišča pod stavbo za dejanske rabe (22) del stavbe za kulturo in razvedrilo, (23) muzej in 
knjižnica, (32) del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišče, (41) del stavbe za posebne namene, (44) bolnica, 
zdravstveni dom je 5m², za dejanske rabe (26) športna dvorana, (42) sejemska dvorana, razstavišče, (43) šola, 
vrtec je 20m², za dejanski rabi (14) del stavbe za potniški promet in (30) del stavbe za opravljanje verskih obredov 
pa ni določene minimalne vrednosti. 
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Korak 3: Določitev faktorja obnov 
 

Na podlagi podatkov o letu izgradnje ter letnicah obnov fasade, strehe, oken in inštalacij ter tabele, v kateri so 
prikazane uteži glede na tip obnove, se izračunata korigirano leto izgradnje in povprečno leto obnove: 

korigirano leto izgradnje: Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80), 
povprečno leto obnove: Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij. 

 

Tabela faktorja obnov je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Na podlagi podatka o letu izgradnje ter podatkov iz tabele o aktivnem letu ter ekonomski življenjski dobi se 
izračuna korigirano leto izgradnje. Korigirano leto izgradnje je ali leto izgradnje ali leto, ki ga dobimo, če od 
aktivnega leta odštejemo ekonomsko življenjsko dobo. Za korigirano leto izgradnje se vzame podatek, ki ima višjo 
vrednost. Povprečno leto obnove je seštevek vseh zmnožkov posameznih uteži glede na tip obnov in ustreznih 
letnic obnov (v primeru, ko ni podatka o obnovi, se upošteva korigirano leto izgradnje). 

 
Tabela 20: Uteži posameznih tipov obnov po modelu za stavbe splošnega družbenega pomena (SDP) 

Tip obnove Utež 

Fasada 0,25 

Streha 0,40 

Okna 0,20 

Inštalacije 0,15 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. Ekonomska 
življenjska doba stavb v modelu za stavbe splošnega družbenega pomena (SDP) je 80 let. 

 

Dodatna pogoja pripisa: 

V primeru, ko ni podatka o posamezni obnovi (brez obnov) ali je od korigiranega leta izgradnje do posamezne 
obnove minilo največ 5 let (Lizg + 5), se za posamezno obnovo upošteva korigirano leto izgradnje (Lizg_kor). 
V primeru napake v podatku o letu izgradnje stavbe, v kateri se del stavbe nahaja (leto izgradnje je 0 ali ni 
podatka), se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove. 
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Slika 24: Prikaz strukture tabele faktorja obnov 

Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnov 

– – 
– 

– – 

–           

–           

–           

 

Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 
 

Na podlagi podatkov o posameznem delu stavbe se z ustreznim točkovnikom določijo točke za lastnosti. 
Točkovnik lastnosti je določen z dejansko rabo dela stavbe ter priključki in inštalacijami. Na podlagi doseženih 
točk se v ustreznih razredih določi faktor lastnosti. Točkovnik in tabela faktorja lastnosti sta dostopna v Mapi 3 - 
GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 5: Določitev faktorja nosilne konstrukcije 
 

Faktor nosilne konstrukcije je določen z materialom nosilne konstrukcije. Tabela faktorja nosilne konstrukcije je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 6: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu SDP 
 

Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost m2 zemljišča pod stavbo.  
 

Slika 25: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. vred. 
ravni 

Vrednost referenčne 
enote (EUR) 

Vrednost dela stavbe 
(EUR) 

Vrednost m2 zemljišča pod 
stavbo (EUR) 

–    

–    

–    

–    

–    

 

Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu SDP 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 
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7.2.3.1 Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za stavbe splošnega 
družbenega pomena (SDP) 

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

 

Lokacija: Murska Sobota Posplošena vrednost: 311.300 EUR 

 

DEJANSKA RABA DELA STAVBE: (30) del stavbe za opravljanje verskih obredov 

PROSTORI DELA STAVBE: (4) prostor za množično uporabo: 531,3 m2 

POVRŠINA DELA STAVBE: 531,3 m2 

LETO IZGRADNJE: 1910 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA POD 
STAVBO: 

515 m2 

OBNOVE: streha, fasada, okna in inštalacije: 2001 

PRIKLJUČKI IN INŠTALACIJE: vodovod, elektrika 

MATERIAL NOSILNE 
KONSTRUKCIJE: 

opeka 

Model, vrednostna raven (VR): model SDP, VR = 2 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VSDP + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ  

 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu SDP 

VSDP Vrednost dela stavbe po modelu SDP 

VZPS Vrednost zemljišča pod stavbo po modelu SDP 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje 
in vrstico za velikost po modelu SDP 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fnk Faktor nosilne konstrukcije 

PZPS Površina zemljišča pod stavbo 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu SDP 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

 

 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe na osnovi leta izgradnje in velikosti 

 

Podatki Izračun velikosti 

Površina dela stavbe                         531,3 m2 
Leto izgradnje                                    1910 

velikost = površina dela stavbe 
velikost = 531,3 m2 

 

 
 
VTosnova = 123.200,00 EUR

 
VTdodatni m2 = 220,00 EUR/m2

  
VT = VTosnova + VTdodatni m

2 × (velikost – spodnja meja razreda velikosti) 
VT = 123.200,00 EUR + 220,00 EUR/m2 × (531,3 m2 – 500 m2)  

 

 

 

  

Vrednostna raven: 2 

VT = 130.086,00 EUR 
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Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Podatki Izračun korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov 

Leto izgradnje: 1910 
Leto obnove fasade: 2001        Ufasade: 0,25 
Leto obnove strehe: 2001         Ustrehe: 0,40 
Leto obnove oken: 2001             Uoken: 0,20 
Leto obnove inštalacij:2001   Uinštalacij: 0,15 

Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80) = 1939 
 
Lobn=Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × 
Linštalacij 
Lobn = 0,25 × 2001 + 0,40 × 2001 + 0,20 × 2001 + 0,15 × 2001 
Lobn = 2001 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor 
Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske dobe 
(EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. 
Ekonomska življenjska doba stavb v modelu za splošnega družbenega pomena (SDP) je 80 let. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

Korigirano 
leto 

izgradnje 

Povprečno leto obnove 

 
- 

1945 

1946 
- 

1964 

1965 
- 

1974 

1975 
- 

1983 

1984 
- 

1990 

1991 
- 

1997 

1998 
- 

2003 

2004 
- 

2009 

2010 
- 

2014 

2015 
- 
 

- 1945 1,00 1,23 1,38 1,53 1,68 1,78 1,85 1,93 2,00 2,07 

1946 - 1964 1,00 1,00 1,14 1,24 1,30 1,37 1,43 1,48 1,54 1,63 

1965 - 1974 1,00 1,00 1,00 1,10 1,20 1,26 1,31 1,36 1,43 1,49 

1975 - 1983 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,14 1,19 1,23 1,29 1,35 

1984 - 1990 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,09 1,13 1,16 1,21 

1991 - 1997 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,07 1,10 1,14 

1998 - 2003 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,05 1,09 

2004 – 2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,03 

2010 - 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 

2015 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Podatki 

Dejanska raba dela stavbe: (30) del stavbe za opravljanje verskih obredov 
Priključki in inštalacije: vodovod, elektrika 

 

Fobn = 1,85 
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Točkovnik lastnosti: 

 

Točkovni razredi in faktorji lastnosti: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 40 0,60 

2 41 50 0,75 

3 51 60 0,85 

4 61 70 1,00 

5 71 80 1,15 

6 81 90 1,30 

7 91 95 1,42 

8 96 100 1,55 

 

Korak 5: Določitev faktorja nosilne konstrukcije 

 

Podatki 

Material nosilne konstrukcije: opeka 
 

  

Opis Točke 

Osnova - dejanska raba dela stavbe  

Dejanska raba  

14 - del stavbe za potniški promet 50 

22 - del stavbe za kulturo in razvedrilo 60 

23 - muzej in knjižnica 80 

26 - športna dvorana 60 

30 - del stavbe za opravljanje verskih obredov 90 

32 - del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišče 50 

41 - del stavbe za posebne namene 70 

42 - sejemska dvorana, razstavišče 60 

43 - šola, vrtec 70 

44 - bolnica, zdravstveni dom 70 

Ostale lastnosti dela stavbe  

Priključki in inštalacije  

vodovod 4 

elektrika 4 

kanalizacija 2 

Flast = 1,55 
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Faktor nosilne konstrukcije: 

Opis Faktor 

Nosilna konstrukcija  

Material nosilne konstrukcije  

opeka 0,80 

beton, železobeton 1,00 

kamen 0,70 

les, leto izgradnje ≤ 1985 0,50 

les, 1985 < leto izgradnje < 2000 0,80 

les, leto izgradnje ≥ 2000 1,00 

kombinacija različnih materialov 0,90 

kovinska konstrukcija 0,80 

montažna gradnja, leto izgradnje ≤ 1985 0,60 

montažna gradnja, 1985 < leto izgradnje < 2000 0,80 

montažna gradnja, leto izgradnje ≥ 2000 1,00 

drug material 0,80 

 

Korak 6: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu SDP 

 

 

 

Št. vred. 
ravni 

Vrednost referenčne 
enote (EUR)  

Vrednost dela 
stavbe (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča 
pod stavbo (EUR) 

1  386.000  380.000  12 

2  455.000  440.000  25  

3  536.000  500.000  60  

4  635.600  560.000  126  

5  788.000  620.000  240  

 

Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu SDP 

 

V = VSDP + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ 

 

VSDP = VT × Fobn × Flast × Fnk = 130.086,00 EUR × 1,85 × 1,55 × 0,80 = 298.417,28 EUR 

 

VZPS = PZPS × TVRZ = 515 m2 × 25,00 EUR = 12.875,00 EUR 

 

V = VSDP + VZPS =  298.417,28 EUR + 12.875,00 EUR = 311.292,28 EUR 

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

Podatki 

Površina zemljišča pod stavbo: 515 m2 
Vrednostna raven: 2 

TVRZ = 25,00 EUR 
 

Fnk = 0,80 
 

V = 311.300 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA KMETIJSKE IN DRUGE STAVBE (KDS)  
 

8.1 Definicija modela 

8.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za kmetijske in druge stavbe (KDS) uporablja za vrednotenje kmetijskih stavb in 
drugih podobnih enot. Model je zasnovan na nabavnovrednostnem načinu in načinu tržnih primerjav. Predmet 
vrednotenja so deli stavb, ki imajo dejansko rabo navedeno v Tabeli 1, s pripadajočim zemljiščem17. 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni, vrednostnih tabel, točkovnika in točkovnih 
razredov ter faktorjev obnov, lastnosti dela stavbe in materiala nosilne konstrukcije. Vrednosti v tabeli 
vrednostnih ravni so izražene za referenčno enoto vrednotenja. 

 

8.2 Seznam delov stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu 
 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo deli stavb, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirani z naslednjimi šiframi dejanske rabe 
delov stavb: 
 
 

Tabela 21: Deli stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za kmetijske in druge stavbe (KDS) 

Šifra 
Vrsta dejanske rabe dela 
stavbe 

Opis dejanske rabe dela stavbe 

13 
del stavbe za izvajanje 
komunikacij 

Del stavbe za izvajanje komunikacij so prostori, ki se uporabljajo za 
izvajanje elektronskih komunikacij. 

27 hlev Hlev je del stavbe za rejo živali. 

28 pomožni kmetijski del stavbe 
Pomožni kmetijski del stavbe je del stavbe za shranjevanje kmetijskih 
strojev. 

29 del stavbe za spravilo pridelka 
Del stavbe za spravilo pridelka so prostori za shranjevanje in predelavo 
lastnih kmetijskih pridelkov. 

31 
del stavbe za pokopališko 
dejavnost  

Del stavbe za pokopališko dejavnost so prostori za opravljanje 
pokopališke dejavnosti. 

33 klet Klet je nebivalni del stavbe, ki se nahaja v kletni etaži. 

34 shramba, sušilnica, pralnica 
Shramba je del stavbe za hranjenje živil, obleke, materiala ali za likanje. 
Sušilnica, pralnica je prostor za pranje, čiščenje, sušenje perila. 

35 terasa, balkon, loža 
Terasa je odprt, tlakovan prostor, ki je konstrukcijsko povezan s stavbo. 
Balkon je ograjen pomol iz stavbe. Loža je v stavbo umaknjen, na eni 
strani odprt prostor. 

36 tehnični prostor 
Tehnični prostor je del stavbe, v katerem se nahaja strojna oprema, 
oprema za nadzor, komunikacijska oprema, prostor namenjen 
komunalni dejavnosti. 

37 skupni komunikacijski prostor Skupni komunikacijski prostor je prostor za komunikacijo v stavbi. 

38 skupne sanitarije Skupne sanitarije so javno dostopni sanitarni prostori. 

 

                                                                 
17 Pripadajoče zemljišče pri modelu za kmetijske in druge stavbe (KDS) je enako površini zemljišča pod stavbo. 
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Šifra 
Vrsta dejanske rabe dela 
stavbe 

Opis dejanske rabe dela stavbe 

39 ruševina 
Ruševina je stavba ali del stavbe, ki je zaradi dotrajanosti ni več možno 
uporabljati (brez ali z močno poškodovano streho, brez oken ali vrat) in 
so potrebni večji gradbeni posegi za ponovno uporabo. 

40 nestavba Nestavba so začasne konstrukcije, šotori, zložen material in podobno. 

45 rastlinjak Rastlinjak je del stavbe za rastlinsko pridelavo. 

55 zavetišče in hotel za živali Del stavbe za začasno bivanje živali. 

56 
del stavbe za živali ali rastline v 
živalskem ali botaničnem vrtu 

Prostori za živali in rastline v živalskem ali botaničnem vrtu. 

57 drvarnica Shramba za kurjavo, navadno za drva. 

58 čebelnjak Del stavbe za čebelje panje. 

59 kolesarnica, čolnarna Del stavbe namenjen parkiranju koles ali čolnov. 

 

8.3 Opis modela vrednotenja  

8.3.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za kmetijske in druge stavbe (KDS) ima naslednje lastnosti:  

dejanska raba dela stavbe je (28) pomožni kmetijski del stavbe, 
velikost18 je enaka 50 m2, 
površina zemljišča pod stavbo19 je enaka 60 m2, 
leto izgradnje je mlajše ali enako 2015 (novogradnja), 
nima obnovljene strehe, 
nima obnovljene fasade, 
nima obnovljenih oken, 
nima obnovljenih inštalacij, 
ima elektriko, 
ima vodovod, 
material nosilne konstrukcije je opeka. 

8.3.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone. 

 

Tabela 22: Vrednostne ravni po modelu za kmetijske in druge stavbe (KDS) 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča pod 
stavbo (EUR) 

1  9.240  9.000  4 

2  11.340  10.500  14  

3  13.860  12.000  31  

4  16.680  13.500  53  

5  19.920  15.000  82  

8.3.3 Izračun posplošene vrednosti 

                                                                 
18 Velikost je enaka površini dela stavbe. 
19 V primeru, ko ima stavba več delov stavb, se površina zemljišča pod stavbo (za posamezen del stavbe) določi glede na razmerje med 
površino posameznega dela stavbe in površino celotne stavbe. 
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Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VKDS + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu KDS 

VKDS Vrednost dela stavbe po modelu KDS 

VZPS Vrednost zemljišča pod stavbo po modelu KDS 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje in vrstico 
za velikost po modelu KDS 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fnk Faktor nosilne konstrukcije 

PZPS Površina zemljišča pod stavbo 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu KDS 

 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 26: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za kmetijske in druge stavbe (KDS) 

 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posameznega dela stavbe (koordinat E, N centroida stavbe v kateri se del stavbe nahaja) se 
določi odgovarjajoča vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane 
vrednostne ravni modela vrednotenja za kmetijske in druge stavbe so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA 
JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

- V primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost 
dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako.  

- V primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto 
vrednostno cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 
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Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe na osnovi leta izgradnje in velikosti 

 

Izbere se tista vrednostna tabela, ki odgovarja vrednostni ravni določeni v koraku 1. Tabela vrednostnih ravni je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. Vhodna podatka za določitev vrednosti iz vrednostne 
tabele sta leto izgradnje in velikost2.  
 
Na osnovi leta izgradnje in velikosti iz vrednostne tabele določimo vrednost za osnovo in vrednost za vsak dodatni 
m2, ki ga pri izračunu pomnožimo z velikostjo, ki presega velikost osnove. Vrednost iz vrednostne tabele  dobimo 
s seštevkom vrednosti za osnovo in vrednosti dodatnih m2. 

 

Slika 27: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za kmetijske in druge stavbe (KDS) 

Velikost (m2) 
Leto izgradnje 

– – – – – 

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

 

Dodatni pogoji pripisa:  

- V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (13) del stavbe za izvajanje komunikacij ali (36) tehnični 
prostor ne pripada prostor (14) tehnični prostor, se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis 
vrne napako. 

- V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (27) hlev, (28) pomožni kmetijski del stavbe, (29) del stavbe 
za spravilo pridelka, (45) rastlinjak, (55) zavetišče in hotel za živali, (56) del stavbe za živali ali rastline v 
živalskem ali botaničnem vrtu, (57) drvarnica ali (58) čebelnjak ne pripada prostor (12) kmetijski prostor, 
se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako.  

- V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (31) del stavbe za pokopališko dejavnost ne pripada 
prostor (4) prostor za množično uporabo, se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne 
napako. 

- V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (33) klet ne pripada prostor (9) klet, se vrednost dela 
stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

- V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (34) shramba, sušilnica, pralnica ali (59) kolesarnica, 
čolnarna ne pripada prostor (8) shramba, sušilnica, pralnica, se vrednost dela stavbe po modelu ne 
izračuna – pripis vrne napako. 

- Delu stavbe z dejansko rabo (35) terasa, balkon, loža mora pripadati vsaj eden izmed prostorov (10) 
odprta terasa, balkon, loža ali (11) zaprta terasa, balkon, loža. V nasprotnem primeru se vrednost dela 
stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

- V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (37) skupni komunikacijski prostor ne pripada prostor (13) 
skupni komunikacijski prostor, se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

- V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (38) skupne sanitarije ne pripada prostor (15) skupne 
sanitarije, se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

- V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (39) ruševina ne pripada prostor (18) ruševina, se vrednost 
dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

- V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (40) nestavba ne pripada prostor (16) prostor z omejeno 
uporabo, se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 
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Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Na podlagi podatkov o letu izgradnje ter letnicah obnov fasade, strehe, oken in inštalacij ter tabele, v kateri so 
prikazane uteži glede na tip obnove, se izračunata korigirano leto izgradnje in povprečno leto obnove: 

- korigirano leto izgradnje: Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80), 
- povprečno leto obnove: Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij. 

 

Tabela faktorja obnov je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Na podlagi podatka o letu izgradnje ter podatkov iz tabele o aktivnem letu ter ekonomski življenjski dobi se 
izračuna korigirano leto izgradnje. Korigirano leto izgradnje je ali leto izgradnje ali leto, ki ga dobimo, če od 
aktivnega leta odštejemo ekonomsko življenjsko dobo. Za korigirano leto izgradnje se vzame podatek, ki ima višjo 
vrednost. Povprečno leto obnove je seštevek vseh zmnožkov posameznih uteži glede na tip obnov in ustreznih 
letnic obnov (v primeru, ko ni podatka o obnovi, se upošteva korigirano leto izgradnje). 

 

Tabela 23: Uteži posameznih tipov obnov po modelu za kmetijske in druge stavbe (KDS) 

Tip obnove Utež 

Fasada 0,30 

Streha 0,30 

Okna 0,20 
Inštalacije 0,20 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. Ekonomska 
življenjska doba stavb v modelu za kmetijske in druge stavbe (KDS) je 80 let. 

 

Dodatna pogoja pripisa: 

- V primeru, ko ni podatka o posamezni obnovi (brez obnov) ali je od korigiranega leta izgradnje do 
posamezne obnove minilo največ 5 let (Lizg + 5), se za posamezno obnovo upošteva korigirano leto 
izgradnje (Lizg_kor). 

- V primeru napake v podatku o letu izgradnje stavbe, v kateri se del stavbe nahaja (leto izgradnje je 0 ali 
ni podatka), se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  
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Slika 28: Prikaz strukture tabele faktorja obnov 

Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnov 

– – 
– 

– – 

–           

–           

–           

 

 Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Na podlagi podatkov o posameznem delu stavbe se z ustreznim točkovnikom določijo točke za lastnosti. 
Točkovnik lastnosti je določen z dejansko rabo dela stavbe, priključki in inštalacijami ter tipom stavbe. Na podlagi 
doseženih točk se v ustreznih razredih določi faktor lastnosti. Točkovnik in tabela faktorja lastnosti sta dostopna 
v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 5: Določitev faktorja nosilne konstrukcije 

 

Faktor nosilne konstrukcije je določen z materialom nosilne konstrukcije. Tabela faktorja nosilne konstrukcije je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 6: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu KDS 

 

Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost m2 zemljišča pod stavbo.  
 
 

Slika 29: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. 
vred. 
ravni 

Vrednost referenčne enote 
(EUR) 

Vrednost dela stavbe (EUR) 
Vrednost m2 zemljišča pod stavbo 

(EUR) 

–    

–    

–    

–    

–    

 

Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu KDS 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 
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8.3.3.1 Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu kmetijske in druge stavbe (KDS) 

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

 

 

Lokacija: Novo mesto z okolico Posplošena vrednost: 37.500 EUR 

 

DEJANSKA RABA DELA STAVBE: (29) del stavbe za spravilo pridelkov 

PROSTORI DELA STAVBE: (12) kmetijski prostor: 248,2 m2 

POVRŠINA DELA STAVBE: 248,2 m2 

LETO IZGRADNJE: 1991 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA POD STAVBO: 323 m2 

OBNOVE: streha, fasada, okna, inštalacije: brez obnov 

PRIKLJUČKI IN INŠTALACIJE: vodovod, elektrika 

MATERIAL NOSILNE KONSTRUKCIJE: opeka 

TIP STAVBE: (1) samostoječa stavba 

Model, vrednostna raven (VR): model KDS, VR = 1 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VKDS + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ 

 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 
 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu KDS 

VKDS Vrednost dela stavbe po modelu KDS 

VZPS Vrednost zemljišča pod stavbo po modelu KDS 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje 
in vrstico za velikost po modelu KDS 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fnk Faktor nosilne konstrukcije 

PZPS Površina zemljišča pod stavbo 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu KDS 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe na osnovi leta izgradnje in velikosti 

 

Podatki Izračun velikosti 

Površina dela stavbe                           248,2 m2 
Leto izgradnje                                       1991 

velikost = površina dela stavbe 
velikost = 248,2 m2 

 

 
 

 
VTosnova = 21.420,00 EUR

  
VTdodatni m2 = 91,50 EUR/m2

  
VT = VTosnova + VTdodatni m2 × (velikost – spodnja meja razreda velikosti) 
VT = 21.420,00 EUR + 91,50 EUR/m2 × (248,2 m2 – 200 m2)  

 

 

 

  

Vrednostna raven: 1 

VT = 25.830,30 EUR 
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Korak 3: Določitev faktorja obnov 
 

Podatki Izračun korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov 

Leto izgradnje: 1991 
Leto obnove fasade: brez obnov           Ufasade: 0,30 
Leto obnove strehe: brez obnov            Ustrehe: 0,30  
Leto obnove oken: brez obnov               Uoken: 0,20 
Leto obnove inštalacij: brez obnov      Uinštalacij: 0,20 

Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80) = 1991 
Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × 
Linštalacij 
Lobn = 0,30 × 1991 + 0,30 × 1991 + 0,20 × 1991 + 0,20 × 1991 
Lobn = 1991 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor 
Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske 
dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno 
Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja 
(2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. 
Ekonomska življenjska doba stavb v modelu za kmetijske in druge stavbe (KDS) je 80 let. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

 

Korigirano 
leto 

izgradnje 

Povprečno leto obnove 

 
- 

1945 

1946 
- 

1964 

1965 
- 

1974 

1975 
- 

1983 

1984 
- 

1990 

1991 
- 

1997 

1998 
- 

2003 

2004 
- 

2009 

2010 
- 

2014 

2015 
- 
 

- 1945 1,00 1,05 1,16 1,22 1,31 1,42 1,53 1,67 1,88 1,93 

1946 - 1964 1,00 1,00 1,09 1,15 1,20 1,29 1,41 1,51 1,66 1,76 

1965 - 1974 1,00 1,00 1,00 1,08 1,14 1,18 1,27 1,39 1,48 1,52 

1975 - 1983 1,00 1,00 1,00 1,00 1,07 1,13 1,17 1,25 1,37 1,41 

1984 - 1990 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 1,12 1,16 1,22 1,25 

1991 - 1997 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,11 1,14 1,16 

1998 - 2003 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,10 1,12 

2004 – 
2009 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1,00 1,00 1,00 1,03 1,04 

2010 - 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 

2015 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

  

Fobn = 1,00 
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Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Podatki 

Dejanska raba dela stavbe: (29) del stavbe za shranjevanje pridelkov 
Priključki in inštalacije: vodovod, elektrika 
Tip stavbe: (1) samostoječa stavba 

 

Točkovnik lastnosti: 

Opis Točke 

Osnova - dejanska raba dela stavbe  

Dejanska raba  

13 - del stavbe za izvajanje komunikacij 80 

27 - hlev 80 

28 - pomožni kmetijski del stavbe 50 

29 - del stavbe za spravilo pridelka 80 

31 - del stavbe za pokopališko dejavnost 80 

33 - klet 50 

34 - shramba, sušilnica, pralnica 50 

35 - terasa, balkon, loža 30 

36 - tehnični prostor 50 

37 - skupni komunikacijski prostor 1 
38 - skupne sanitarije 50 

39 - ruševina 20 

40 - nestavba 1 

45 - rastlinjak 15 

55 - zavetišče in hotel za živali 80 
56 - del stavbe za živali ali rastline v živalskem ali botaničnem vrtu 50 

57 - drvarnica 50 

58 - čebelnjak 80 

59 - kolesarnica, čolnarna 50 

Ostale lastnosti dela stavbe  
Priključki in inštalacije  

vodovod 6 

elektrika 6 

kanalizacija 4 

Opis Točke 
plin 4 

Tip stavbe  

1 – samostoječa stavba 1 

2 - stavba dvojček 1 

3 - krajna vrstna stavba 1 

4 - vmesna vrstna stavba 1 

5 - vinska klet, zidanica 20 
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Točkovni razredi in faktorji lastnosti: 

 

 

Korak 5: Določitev faktorja nosilne konstrukcije 

 

Podatki 

Material nosilne konstrukcije: opeka 

 

Faktor nosilne konstrukcije: 

Opis Faktor 

Nosilna konstrukcija  

Material nosilne konstrukcije  

opeka 1,00 

beton, železobeton 1,00 

kamen 0,70 

les, leto izgradnje ≤ 1985 0,60 
les, 1985 < leto izgradnje < 2000 0,80 

les, leto izgradnje ≥ 2000 1,00 

kombinacija različnih materialov 1,00 

kovinska konstrukcija 1,00 

montažna gradnja, leto izgradnje ≤ 1985 0,60 
montažna gradnja, 1985 < leto izgradnje < 2000 0,80 

montažna gradnja, leto izgradnje ≥ 2000 1,00 

drug material 1,00 

 

  

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 13 0,10 
2 14 19 0,15 

3 20 26 0,20 

4 27 32 0,30 

5 33 36 0,40 

6 37 42 0,58 

7 43 49 0,70 
8 50 56 1,00 

9 57 62 1,05 

10 63 72 1,10 

11 73 86 1,30 

12 87 96 1,40 

13 97 101 1,55 

14 102 120 3,60 

Fnk = 1,00 
 

Flast = 1,40 
0 
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Korak 6: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu KDS 

 

 

 

Št. 
vred. 
ravni 

Vrednost referenčne 
enote (EUR)  

Vrednost dela stavbe 
(EUR) 

Vrednost m2 
zemljišča pod stavbo 

(EUR) 

1  9.240  9.000  4 

2  11.340  10.500  14  

3  13.860  12.000  31  

4  16.680  13.500  53  

5  19.920  15.000  82  

 

Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu KDS 

 

V = VKDS + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ 

 

VKDS = VT × Fobn × Flast × Fnk = 25.830,30 EUR × 1,00 × 1,40 × 1,00 = 36.162,42 EUR 

 

VZPS = PZPS × TVRZ = 323 m2 × 4,00 EUR = 1.292,00 EUR 

 

V = VKDS + VZPS =  36.162,42 EUR + 1.292,00 EUR = 37.454,42 EUR 

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

Podatki 

Površina zemljišča pod stavbo: 323 m2 
Vrednostna raven: 1 

TVRZ = 4,00 EUR 
 

V = 37.500 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA INDUSTRIJO (IND)  

 

9.1 Definicija modela  

9.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za industrijo (IND) uporablja za vrednotenje delov stavb z industrijsko rabo in 
podobnih enot. Model je zasnovan na nabavnovrednostnem načinu in načinu tržnih primerjav. Predmet 
vrednotenja so deli stavb, ki imajo dejansko rabo navedeno v Tabeli 1, s pripadajočim zemljiščem20. 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni, vrednostnih tabel, točkovnika in točkovnih 
razredov ter faktorjev obnov, lastnosti dela stavbe in materiala nosilne konstrukcije. Vrednosti v tabeli 
vrednostnih ravni so izražene za referenčno enoto vrednotenja. 

 

9.1.2 Seznam delov stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo deli stavb, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirani z naslednjimi šiframi dejanske rabe 
delov stavb: 

Tabela 24: Deli stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za industrijo (IND) 

Šifra 
Vrsta dejanske rabe dela 
stavbe 

Opis dejanske rabe dela stavbe 

17 
del stavbe za industrijsko 
rabo 

Del stavbe z industrijsko rabo so prostori za industrijsko proizvodnjo, 
prostori za servisiranje in popravilo vozil, shranjevanje opreme in materiala 
za proizvodnjo in vzdrževanje cest, železnic in ostale infrastrukture. 

19 elektrarna Elektrarna je del stavbe, v katerem je strojnica elektrarne. 

21 skladišče 
Skladišče je prostor, ki se uporablja za hranjenje snovi in predmetov ter za 
izvajanje logističnih dejavnosti v skladiščih. 

54 
hangar, remiza, tovorni 
terminal 

Hangar je večji zaprt prostor, zlasti za shranjevanje letal. Remiza je pokrit 
prostor za shranjevanje, čiščenje in popravljanje (tirnih) vozil. Tovorni 
terminal je prostor z objekti, napravami za sprejem, odpravo ali pretovor 
blaga. 

  

 

  

                                                                 
20 Pripadajoče zemljišče pri modelu za industrijo (IND) je enako površini zemljišča pod stavbo. 
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9.2 Opis modela vrednotenja  

9.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za industrijo (IND) ima naslednje lastnosti:  

dejanska raba dela stavbe je (17) del stavbe za industrijsko rabo, 
velikost21 je enaka 500 m2, 
površina zemljišča pod stavbo22 je enaka 600 m2, 
leto izgradnje je mlajše ali enako 2015 (novogradnja), 
nima obnovljene strehe, 
nima obnovljene fasade, 
nima obnovljenih oken, 
nima obnovljenih inštalacij, 
ima elektriko, vodovod in kanalizacijo, 
material nosilne konstrukcije je beton, železobeton, 
nahaja se v pritličju, 
višina etaže je med 3,5 m in 6,0 m. 

 

9.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone. 

 

Tabela 25: Vrednostne ravni po modelu za industrijo (IND) 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne 

enote (EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča pod 
stavbo (EUR) 

1  167.200  160.000  12 

2  213.200  200.000  22  

3  260.400  240.000  34  

4  309.400  280.000  49  

5  359.600  320.000  66  

6  412.200  360.000  87  

7  471.400  400.000  119 

 

9.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VIND + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ 

  

                                                                 
21 Velikost je enaka površini dela stavbe. 
22 V primeru, ko ima stavba več delov stavb, se površina zemljišča pod stavbo (za posamezen del stavbe) določi glede na razmerje med 
površino posameznega dela stavbe in površino celotne stavbe. 
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Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu IND 

VIND Vrednost dela stavbe po modelu IND 

VZPS Vrednost zemljišča pod stavbo po modelu IND 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje in 
vrstico za velikost po modelu IND 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fnk Faktor nosilne konstrukcije 

PZPS Površina zemljišča pod stavbo 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu IND 

 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 30: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za industrijo (IND) 

 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posameznega dela stavbe (koordinat E, N centroida stavbe v kateri se del stavbe nahaja) se 
določi odgovarjajoča vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane 
vrednostne ravni modela vrednotenja za industrijo so predstavljene V Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

- V primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost 
dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako.  

- V primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto 
vrednostno cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe na osnovi leta izgradnje in velikosti 

 
Izbere se tista vrednostna tabela, ki odgovarja vrednostni ravni določeni v koraku 1. Tabela vrednostnih ravni je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. Vhodna podatka za določitev vrednosti iz vrednostne 
tabele sta leto izgradnje in velikost2.  
 
Na osnovi leta izgradnje in velikosti iz vrednostne tabele določimo vrednost za osnovo in vrednost za vsak dodatni 
m2, ki ga pri izračunu pomnožimo z velikostjo, ki presega velikost osnove. Vrednost iz vrednostne tabele  dobimo 
s seštevkom vrednosti za osnovo in vrednosti dodatnih m2. 

 

 



 
MODEL ZA INDUSTRIJO (IND ) 

  
 
 

97 

Slika 31: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za industrijo (IND) 

Velikost (m2) 
Leto izgradnje 

– – – – – 

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

 

Dodatni pogoji pripisa:  

- Delu stavbe z dejansko rabo (17) del stavbe za industrijsko rabo pripada izključno le eden izmed 
prostorov (5) proizvodni in skladiščni prostor ali (17) nedokončan prostor. V nasprotnem primeru se 
vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

- V primeru, kadar delu stavbe z dejansko rabo (19) elektrarna, (21) skladišče ali (54) hangar, remiza, 
tovorni terminal ne pripada prostor (5) proizvodni in skladiščni prostor, se vrednost dela stavbe po 
modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

- V kolikor je velikost dela stavbe večja od 0 m², je za velikost dela stavbe določena minimalna vrednost. 
Minimalna velikost dela stavbe za dejanski rabi (19) elektrarna in (21) skladišče je 5 m² ter za dejanski 
rabi (17) del stavbe za industrijsko rabo in (54) hangar, remiza, tovorni terminal je 20 m². 

- V kolikor je površina zemljišča pod stavbo večja od 0 m², je za njeno površino določena minimalna 
vrednost. Minimalna površina zemljišča pod stavbo za dejanski rabi (19) elektrarna in (21) skladišče je 5 
m² ter za dejanski rabi (17) del stavbe za industrijsko rabo in (54) hangar, remiza, tovorni terminal je 20 
m². 

 

Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Na podlagi podatkov o letu izgradnje ter letnicah obnov fasade, strehe, oken in inštalacij ter tabele, v kateri so 
prikazane uteži glede na tip obnove, se izračunata korigirano leto izgradnje in povprečno leto obnove: 

- korigirano leto izgradnje: Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80), 
- povprečno leto obnove: Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij. 

 

Tabela faktorja obnov je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Na podlagi podatka o letu izgradnje ter podatkov iz tabele o aktivnem letu ter ekonomski življenjski dobi se 
izračuna korigirano leto izgradnje. Korigirano leto izgradnje je ali leto izgradnje ali leto, ki ga dobimo, če od 
aktivnega leta odštejemo ekonomsko življenjsko dobo. Za korigirano leto izgradnje se vzame podatek, ki ima višjo 
vrednost. Povprečno leto obnove je seštevek vseh zmnožkov posameznih uteži glede na tip obnov in ustreznih 
letnic obnov (v primeru, ko ni podatka o obnovi, se upošteva korigirano leto izgradnje). 

 
 

Tabela 26: Uteži posameznih tipov obnov po modelu za industrijo (IND) 

Tip obnove Utež 

Fasada 0,30 
Streha 0,30 

Okna 0,25 

Inštalacije 0,15 
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Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. Ekonomska 
življenjska doba stavb v modelu za industrijo (IND) je 80 let. 

 

Dodatna pogoja pripisa: 

- V primeru, ko ni podatka o posamezni obnovi (brez obnov) ali je od korigiranega leta izgradnje do 
posamezne obnove minilo največ 5 let (Lizg + 5), se za posamezno obnovo upošteva korigirano leto 
izgradnje (Lizg_kor). 

- V primeru napake v podatku o letu izgradnje stavbe, v kateri se del stavbe nahaja (leto izgradnje je 0 ali 
ni podatka), se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

 

Slika 32: Prikaz strukture tabele faktorja obnov 

Korigirano leto 
izgradnje 

Povprečno leto obnov 

– – 
– 

– – 

–           

–           

–           

 

 

Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

- Na podlagi podatkov o posameznem delu stavbe se z ustreznim točkovnikom določijo točke za lastnosti. 
Točkovnik lastnosti je določen z dejansko rabo dela stavbe, višino etaže, priključki in inštalacijami ter 
lego v stavbi. Na podlagi doseženih točk se v ustreznih razredih določi faktor lastnosti. Točkovnik in 
tabela faktorja lastnosti sta dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 5: Določitev faktorja nosilne konstrukcije 

 

Faktor nosilne konstrukcije je določen z materialom nosilne konstrukcije. Tabela faktorja nosilne konstrukcije je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 
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Korak 6: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu IND 

 

Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost m2 zemljišča pod stavbo.  
 

Slika 33: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR) 
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča pod stavbo 
(EUR) 

–    

–    

–    

–    

–    

 

Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu IND 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

 

9.2.3.1 PRIMER IZRAČUNA POSPLOŠENE VREDNOSTI PO MODELU ZA INDUSTRIJO 
(IND)  

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

  

Lokacija: Novo mesto Posplošena vrednost: 221.000  EUR 

 

DEJANSKA RABA DELA STAVBE: (17) del stavbe za industrijsko rabo 

PROSTORI DELA STAVBE: (5) proizvodni in skladiščni prostor: 567 m2 

POVRŠINA DELA STAVBE: 567 m2 

LETO IZGRADNJE: 1977 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA POD 
STAVBO: 

533 m2 

OBNOVE: streha: 2009,  fasada, okna in inštalacije: 2012 

LEGA DELA STAVBE V STAVBI: pritličje 

VIŠINA ETAŽE (h): 3,1 m 

PRIKLJUČKI IN INŠTALACIJE: vodovod, elektrika, kanalizacija 

MATERIAL NOSILNE 
KONSTRUKCIJE: 

opeka 

Model, vrednostna raven (VR): model IND, VR = 5 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VIND + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ 
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Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu IND 

VIND Vrednost dela stavbe po modelu IND 

VZPS Vrednost zemljišča pod stavbo po modelu IND 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje 
in vrstico za velikost po modelu IND 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fnk Faktor nosilne konstrukcije 

PZPS Površina zemljišča pod stavbo 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu IND 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

 

  

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe na osnovi leta izgradnje in velikosti 

 

Podatki Izračun velikosti 

Površina dela stavbe:                                           567,0 m2 
Leto izgradnje:                                                       1977 

velikost = površina dela stavbe 
velikost = 567,0 m2 

 
 

Vrednostna raven: 5 Vrednostna raven: 5 
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VTosnova = 153.600,00 EUR

  
VTdodatni m2 = 275,20 EUR/m2

  
VT = VTosnova + VTdodatni m2 × (velikost – spodnja meja razreda velikosti) 
VT = 153.600,00 EUR + 275,20 EUR/m2 × (567,0 m2 – 500 m2)  

 

 

 

Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Podatki Izračun korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov 

Leto izgradnje: 1977 
Leto obnove fasade: 2012      Ufasade: 0,30 
Leto obnove strehe: 2009       Ustrehe: 0,30 
Leto obnove oken: 2012           Uoken: 0,25 
Leto obnove inštalacij:2012 Uinštalacij: 0,15 

Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80) = 1977 
 
Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij 

Lobn = 0,30 × 2012 + 0,30 × 2009 + 0,25 × 2012 + 0,15 × 2012 
Lobn = 2011 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor 
Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske 
dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno 
Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja 
(2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. 
Ekonomska življenjska doba stavb v modelu za industrijo (IND) je 80 let. 

 

VT = 172.038,40 EUR 
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Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

Korigirano 
leto 

izgradnje 

   Povprečno leto obnove 

 
- 

1945 

1946 
- 

1964 

1965 
- 

1974 

1975 
- 

1983 

1984 
- 

1990 

1991 
- 

1997 

1998 
- 

2003 

2004 
- 

2009 

2010 
- 

2014 

2015 
- 
 

- 1945 1,00 1,23 1,38 1,53 1,68 1,78 1,90 2,08 2,13 2,17 

1946 - 
1964 

1,00 1,00 1,14 1,24 1,30 1,37 1,48 1,57 1,69 1,72 

1965 - 
1974 

1,00 1,00 1,00 1,10 1,20 1,26 1,36 1,43 1,48 1,52 

1975 - 
1983 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,14 1,23 1,27 1,35 1,39 

1984 - 
1990 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 1,13 1,15 1,22 1,26 

1991 - 
1997 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,07 1,12 1,16 

1998 - 
2003 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,06 1,10 

2004 – 
2009 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,04 

2010 - 
2014 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 

2015 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Podatki 

Dejanska raba dela stavbe: (17) del stavbe za industrijsko rabo 
Višina etaže: 3,1 m 
Priključki in inštalacije: vodovod, elektrika, kanalizacija 
Lega dela stavbe v stavbi: pritličje 

 

  

Fobn = 1,35 
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Točkovnik lastnosti: 

Opis Točke 
Osnova - dejanska raba dela stavbe  

Dejanska raba  

17 – del stavbe za industrijsko rabo 50 

19 – elektrarna 80 

21 – skladišče 20 

54 – hangar, remiza, tovorni terminal 20 

Ostale lastnosti dela stavbe  
Višina etaže (h)  

h < 3.5 m 0 

3.5 m ≤ h ≤ 6.0 m 3 

6.0 m < h ≤ 12.0 m 5 

12.0 m < h ≤ 20.0 m 7 

h > 20.0 m 10 

Priključki in inštalacije  

vodovod 3 

Opis Točke 

elektrika 3 

kanalizacija 1 

plin 1 

Lega v stavbi  

klet 0 

pritličje 2 

nadstropje 0 
drugo 0 

 

Točkovni razredi in faktorji lastnosti: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 10 0,45 

2 11 20 0,50 

3 21 27 0,55 

4 28 33 0,62 

5 34 40 0,68 

6 41 52 0,90 

7 53 61 1,00 

8 62 65 1,05 

9 66 69 1,13 

10 70 78 1,20 

11 79 94 3,00 

12 95 100 3,50 

 

Korak 5: Določitev faktorja nosilne konstrukcije 

 

Podatki 

Material nosilne konstrukcije: opeka 

 

 

Faktor nosilne konstrukcije: 

Flast = 1,00 
 

Fnk = 0,80 
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Opis Faktor 

Nosilna konstrukcija  

Material nosilne konstrukcije  

opeka 0,80 

beton, železobeton 1,00 

kamen 0,70 

les 0,50 

kombinacija različnih materialov 0,90 

kovinska konstrukcija 1,00 

montažna gradnja 1,00 

drug material 1,00 

 

Korak 6: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu IND 

 

 

 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne 

enote (EUR)  
Vrednost dela 
stavbe (EUR) 

Vrednost m2 
zemljišča pod stavbo 

(EUR) 

1  167.200  160.000  12 

2  213.200  200.000  22  

3  260.400  240.000  34  

4  309.400  280.000  49  

5  359.600  320.000  66  

6  412.200  360.000  87  

7  471.400  400.000  119 
 

Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu IND 

 

V = VIND + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fnk + PZPS × TVRZ 

 

VIND = VT × Fobn × Flast × Fnk = 172.038,40 EUR × 1,35 × 1,00 × 0,80 = 185.801,47 EUR 

 

VZPS = PZPS × TVRZ = 533 m2 x 66,00 EUR = 35.178,00 EUR 

 

V = VIND + VZPS =  185.801,47 EUR + 35.178,00 EUR = 220.979,47 EUR 

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

Podatki 

Površina zemljišča pod stavbo: 533 m2 
Vrednostna raven: 5 

TVRZ = 66,00 EUR 

V = 221.000 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA POSEBNO INDUSTRIJO (INP)  

 

10.1 Definicija modela  

10.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za posebno industrijo (INP) uporablja za vrednotenje delov stavb z rabo za težko 
industrijo in podobnih enot. Model je zasnovan na nabavnovrednostnem načinu in načinu tržnih primerjav. 
Predmet vrednotenja so deli stavb, ki imajo dejansko rabo navedeno v Tabeli 1, s pripadajočim zemljiščem23. 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni, vrednostnih tabel, točkovnikov in točkovnih 
razredov ter faktorjev obnov, lastnosti dela stavbe in vpliva prostornine. Vrednosti v tabeli vrednostnih ravni so 
izražene za referenčno enoto vrednotenja. 

 

10.1.2 Seznam delov stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo deli stavb, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirani z naslednjimi šiframi dejanske rabe 
delov stavb: 

 

Tabela 27: Deli stavb po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za posebno industrijo (INP) 

Šifra 
Vrsta dejanske rabe dela 
stavbe 

Opis dejanske rabe dela stavbe 

18 del stavbe za težko industrijo 
Del stavbe za težko industrijo so prostori, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo težke industrije in izdelkov za gradbeništvo, proizvodnjo 
mavca, cementa, apna, opeke, strešnikov. 

20 del stavbe z rezervoarjem, silos 
Del stavbe z rezervoarjem je rezervoar, silos ali prostor z rezervoarjem 
večjim od 20 m3. 

 

  

                                                                 
23 Pripadajoče zemljišče pri modelu za posebno industrijo (INP) je enako površini zemljišča pod stavbo. 
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10.2 Opis modela vrednotenja  

10.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za posebno industrijo (INP) ima naslednje lastnosti:  

- dejanska raba dela stavbe je (18) del stavbe za težko industrijo, 
- velikost24 je enaka 1.000 m2, 
- površina zemljišča pod stavbo25 je enaka 1.700 m2, 
- leto izgradnje je mlajše ali enako 2015 (novogradnja), 
- nima obnovljene strehe, 
- nima obnovljene fasade, 
- nima obnovljenih oken, 
- nima obnovljenih inštalacij, 
- material nosilne konstrukcije je beton, železobeton. 

 

10.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone. 

 

Tabela 28: Vrednostne ravni po modelu za posebno industrijo (INP) 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne 

enote (EUR)  
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča pod 
stavbo (EUR) 

1  705.400  685.000  12 

2  809.100  685.000  73  

3  887.300  685.000  119 

10.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VINP + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fprost + PZPS × TVRZ 

 

  

                                                                 
24 Velikost je pri dejanski rabi dela stavbe (18) del stavbe za težko industrijo enaka površini dela stavbe,  pri dejanski rabi dela stavbe (20) del 
stavbe z rezervoarjem, silos je velikost enaka prostornini rezervoarja, silosa. 
25 V primeru, ko ima stavba več delov stavb, se površina zemljišča pod stavbo (za posamezen del stavbe) določi glede na razmerje med 
površino posameznega dela stavbe in površino celotne stavbe. 
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Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu INP 

VINP Vrednost dela stavbe po modelu INP 

VZPS Vrednost zemljišča pod stavbo po modelu INP 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje 
in vrstico za velikost po modelu INP 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fprost Faktor vpliva prostornine 

PZPS Površina zemljišča pod stavbo 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu INP 

 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 34: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za posebno industrijo (INP) 

 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posameznega dela stavbe (koordinat E, N centroida stavbe v kateri se del stavbe nahaja) se 
določi odgovarjajoča vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane 
vrednostne ravni modela vrednotenja za posebno industrijo so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO 
RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

- V primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost 
dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako.  

- V primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto 
vrednostno cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe na osnovi leta izgradnje in velikosti 

 

Izbere se tista vrednostna tabela, ki odgovarja vrednostni ravni določeni v koraku 1. Tabela vrednostnih ravni je 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. Vhodna podatka za določitev vrednosti iz vrednostne 
tabele sta leto izgradnje in velikost2.  
 
Na osnovi leta izgradnje in velikosti iz vrednostne tabele določimo vrednost za osnovo in vrednost za vsak dodatni 
m2, ki ga pri izračunu pomnožimo z velikostjo, ki presega velikost osnove. Vrednost iz vrednostne tabele  dobimo 
s seštevkom vrednosti za osnovo in vrednosti dodatnih m2. 
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Slika 35: Prikaz strukture vrednostne tabele po modelu za posebno industrijo (INP) 

Velikost (m2) 
Leto izgradnje 

– – – – – 

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

– 
Osnova           

Dodatni m2           

 

Dodatni pogoji pripisa:  

- Delu stavbe mora pripadati vsaj prostor (5) proizvodni in skladiščni prostor. V nasprotnem primeru se 
vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

- V kolikor je velikost dela stavbe večja od 0 m², je za velikost dela stavbe določena minimalna vrednost. 
Minimalna velikost dela stavbe za dejansko rabo (18) del stavbe za težko industrijo je 20 m² ter za 
dejansko rabo (20) del stavbe z rezervoarjem, silos je 5 m3. 

- V kolikor je površina zemljišča pod stavbo večja od 0 m², je za njeno površino določena minimalna 
vrednost. Minimalna površina zemljišča pod stavbo za dejansko rabo (18) del stavbe za težko industrijo 
je 20 m² ter za dejansko rabo (20) del stavbe z rezervoarjem, silos je 0,5 m2. 

 

Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Na podlagi podatkov o letu izgradnje ter letnicah obnov fasade, strehe, oken in inštalacij ter tabele, v kateri so 
prikazane uteži glede na tip obnove, se izračunata korigirano leto izgradnje in povprečno leto obnove: 

- korigirano leto izgradnje: Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80), 
- povprečno leto obnove: Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × Linštalacij. 

 

Tabela faktorja obnov je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Na podlagi podatka o letu izgradnje ter podatkov iz tabele o aktivnem letu ter ekonomski življenjski dobi se 
izračuna korigirano leto izgradnje. Korigirano leto izgradnje je ali leto izgradnje ali leto, ki ga dobimo, če od 
aktivnega leta odštejemo ekonomsko življenjsko dobo. Za korigirano leto izgradnje se vzame podatek, ki ima višjo 
vrednost. Povprečno leto obnove je seštevek vseh zmnožkov posameznih uteži glede na tip obnov in ustreznih 
letnic obnov (v primeru, ko ni podatka o obnovi, se upošteva korigirano leto izgradnje). 

 

Tabela 29: Uteži posameznih tipov obnov po modelu za posebno industrijo (INP) 

Tip obnove Utež 

Fasada 0,20 
Streha 0,60 

Okna 0,10 

Inštalacije 0,10 
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Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

Lizg_kor 
Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske dobe 
(EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja (2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. 
Ekonomska življenjska doba stavb v modelu za posebno industrijo (INP) je 80 let. 

 

Dodatna pogoja pripisa: 

- V primeru, ko ni podatka o posamezni obnovi (brez obnov) ali je od korigiranega leta izgradnje do 
posamezne obnove minilo največ 5 let (Lizg + 5), se za posamezno obnovo upošteva korigirano leto 
izgradnje (Lizg_kor). 

- V primeru napake v podatku o letu izgradnje stavbe, v kateri se del stavbe nahaja (leto izgradnje je 0 ali 
ni podatka), se vrednost dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

 

Slika 36: Prikaz strukture tabele faktorja obnov 

Korigirano 
leto izgradnje 

Povprečno leto obnov 

– – – – – 

–           

–           

–           

 

 

Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 

 

Na podlagi podatkov o posameznem delu stavbe se z ustreznim točkovnikom določijo točke za lastnosti. 
Točkovnik lastnosti je določen z dejansko rabo dela stavbe ter materialom nosilne konstrukcije. Na podlagi 
doseženih točk se v ustreznih razredih določi faktor lastnosti. Točkovnik in tabela faktorja lastnosti sta dostopna 
v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 
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Korak 5: Določitev faktorja vpliva prostornine 

 

Na podlagi podatkov o posameznem delu stavbe se z ustreznim točkovnikom določijo točke za vpliv prostornine. 
Točkovnik vpliva prostornine je določen z dejansko rabo dela stavbe in razredi prostornin. Na podlagi doseženih 
točk se v ustreznih razredih določi faktor vpliva prostornine. Točkovnik in tabela faktorja vpliva prostornin sta 
dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 6: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu INP 

 

Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost m2 zemljišča pod stavbo.  

 

Slika 37: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR) 
Vrednost dela stavbe (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča pod 
stavbo (EUR) 

–    

–    

–    

–    

–    

 

Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu INP 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

10.2.3.1 Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za posebno industrijo  (INP)  

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

 

Lokacija: Nova Gorica okolica Posplošena vrednost: 1.197.000 EUR 

 

DEJANSKA RABA DELA STAVBE: (18) del stavbe za težko industrijo 

PROSTORI DELA STAVBE: (5) proizvodni in skladiščni prostor: 3.322,7 m2 

POVRŠINA DELA STAVBE: 3.322,7 m2 

LETO IZGRADNJE: 1977 

POVRŠINA ZEMLJIŠČA POD STAVBO: 1.989 m2 

OBNOVE: streha, fasada in okna: 2000, inštalacije: 1996 

MATERIAL NOSILNE KONSTRUKCIJE: beton, železobeton 

PROSTORNINA: 25.636,0 m3 

Model, vrednostna raven (VR): model INP, VR = 1 
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Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VINP + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fprost + PZPS × TVRZ 

 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu INP 

VINP Vrednost dela stavbe po modelu INP 

VZPS Vrednost zemljišča pod stavbo po modelu INP 

VT 
Vrednost iz vrednostne tabele za del stavbe glede na odgovarjajoč stolpec za leto izgradnje in 
vrstico za velikost po modelu INP 

Fobn Faktor obnov 

Flast Faktor lastnosti 

Fprost Faktor vpliva prostornine 

PZPS Površina zemljišča pod stavbo 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu INP 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 
 

 

  

  

Vrednostna raven: 1 
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Korak 2: Določitev vrednosti iz vrednostne tabele za del stavbe na osnovi leta izgradnje in velikosti 

 

Podatki Izračun velikosti 

Površina dela stavbe:                                 3.322,7 m2 
Leto izgradnje:                                                        1977 

velikost = površina dela stavbe 
velikost = 3.322,7 m2 

 

 
 
VTosnova = 602.800,00 EUR

  
VTdodatni m2 = 265,10 EUR/m2

  
VT = VTosnova + VTdodatni m2 × (velikost – spodnja meja razreda velikosti) 
VT = 602.800,00 EUR + 265,10 EUR/m2 × (3.322,7 m2 – 2.000 m2)  

 

 

 

Korak 3: Določitev faktorja obnov 

 

Podatki Izračun korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov 

Leto izgradnje: 1977 
Leto obnove fasade: 2000         Ufasade: 0,20 
Leto obnove strehe: 2000          Ustrehe: 0,60 
Leto obnove oken: 2000              Uoken: 0,10 
Leto obnove inštalacij: 1996   Uinštalacij: 0,10 

Lizg_kor = max (Lizg, Laktivno – EŽD) = max (Lizg, 2019 – 80) = 1977 
 
Lobn = Ufasade × Lfasade + Ustrehe × Lstrehe + Uoken × Loken + Uinštalacij × 
Linštalacij 
Lobn = 0,20 × 2000 + 0,60 × 2000 + 0,10 × 2000 + 0,10 × 1996 
Lobn = 2000 

 

Oznaka Opis oznake 

Lobn Povprečno leto obnove 

Ufasade Utež za obnovo fasade 

Ustrehe Utež za obnovo strehe 

Uoken Utež za obnovo oken 

Uinštalacij Utež za obnovo inštalacij 

Lfasade Leto obnove fasade 

Lstrehe Leto obnove strehe 

Loken Leto obnove oken 

Linštalacij Leto obnove inštalacij 

  

VT = 953.447,77 EUR 
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Oznaka Opis oznake 

Lizg_kor 
Korigirano leto izgradnje v primeru, če je starost stavbe večja od ekonomske življenjske 
dobe (EŽD) 

Lizg Leto izgradnje 

Laktivno 
Aktivno leto je leto vrednotenja, na podlagi katerega je umerjen model vrednotenja 
(2019) 

EŽD 
Ekonomska življenjska doba je doba, v kateri je obstoj stavbe ekonomsko upravičen. 
Ekonomska življenjska doba stavb v modelu za posebno industrijo (INP) je 80 let. 

 

Na podlagi korigiranega leta izgradnje in povprečnega leta obnov se iz tabele faktorja obnov določi faktor obnove.  

 

Korigirano 
leto izgradnje 

Povprečno leto obnove 

 
- 

1945 

1946 
- 

1964 

1965 
- 

1974 

1975 
- 

1983 

1984 
- 

1990 

1991 
- 

1997 

1998 
- 

2003 

2004 
- 

2009 

2010 
- 

2014 

2015 
- 
 

- 1945 1,00 1,23 1,38 1,53 1,68 1,78 1,90 2,08 2,13 2,17 

1946 - 1964 1,00 1,00 1,14 1,24 1,30 1,37 1,48 1,57 1,69 1,72 

1965 - 1974 1,00 1,00 1,00 1,10 1,20 1,26 1,36 1,43 1,48 1,52 

1975 - 1983 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,14 1,23 1,27 1,35 1,39 

1984 - 1990 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06 1,13 1,15 1,22 1,26 

1991 - 1997 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,07 1,12 1,16 

1998 - 2003 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,06 1,10 

2004 – 2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,04 

2010 - 2014 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 

2015 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Korak 4: Določitev faktorja lastnosti 
 

Podatki 

Dejanska raba dela stavbe: (18) del stavbe za težko industrijo 
Material nosilne konstrukcije: beton, železobeton 

 

Točkovnik lastnosti 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opis Točke 

Osnova - dejanska raba dela stavbe  

Dejanska raba  

18 – del stavbe za težko industrijo 60 

Ostale lastnosti dela stavbe  
Material nosilne konstrukcije  

opeka 20 

beton, železobeton 40 

kamen 10 

les 0 

kombinacija različnih materialov 30 

kovinska konstrukcija 40 
montažna gradnja 40 

drug material 20 

Fobn = 1,23 
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Točkovni razredi in faktorji lastnosti: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 60 0,75 

2 61 70 0,83 

3 71 80 0,90 

4 81 90 0,95 

5 91 100 1,00 

 

 

Korak 5: Določitev faktorja vpliva prostornine 
 

Podatki 

Dejanska raba dela stavbe: (18) del stavbe za težko industrijo 
Prostornina: 25.636,0 m3 

 

Točkovnik vpliva prostornine: 

Opis Točke 

Vpliv prostornine glede na dejansko rabo delov stavb  

Dejanska raba  

18 – del stavbe za težko industrijo 60 

20 – del stavbe z rezervoarjem, silos 0 

Razredi prostornin in vpliv na vrednost rezervoarjev  

Razredi prostornin (velja samo za dejansko rabo s šifro: 20)  
0 ≤ prostornina[m3] ≤ 500 60 

500 < prostornina[m3] ≤ 1000 50 

1000 < prostornina[m3] ≤ 3000 40 

3000 < prostornina [m3] ≤ 10000 30 

10000 < prostornina [m3] ≤ 20000 20 
prostornina [m3] > 20000 10 

prostornina [m3] se ne upošteva 0 

 

Točkovni razredi in faktorji vpliva prostornine: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 10 0,50 
2 11 20 0,60 

3 21 30 0,73 

4 31 40 0,80 

5 41 50 0,87 

6 51 120 1,00 

 

  

Fprost = 1,00 
 

Flast = 1,00 
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Korak 6: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča pod stavbo po modelu INP 

 

 

 

Št. vred. 
ravni 

Vrednost referenčne 
enote (EUR)  

Vrednost dela 
stavbe (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča 
pod stavbo (EUR) 

1  705.400  685.000  12 

2  809.100  685.000  73  

3  887.300  685.000  119 

 

Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za del stavbe z zemljiščem pod stavbo po modelu INP 

 

V = VINP + VZPS 

V = VT × Fobn × Flast × Fprost + PZPS × TVRZ 

 

VINP = VT × Fobn × Flast × Fprost = 953.447,77 EUR × 1,23 × 1,00 × 1,00 = 1.172.740,76 EUR 

 

VZPS = PZPS × TVRZ = 1.989 x 12,00 EUR = 23.868,00 EUR 

 

V = VINP + VZPS = 1.172.740,76 EUR + 23.868,00 EUR = 1.196.608,76 EUR 

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

Podatki 

Površina zemljišča pod stavbo: 1.989 m2 
Vrednostna raven: 1 

V = 1.197.000 EUR 
 

TVRZ = 12,00 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA STAVBNA ZEMLJIŠČA (STZ)  

 

11.1 Definicija modela 

11.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za stavbna zemljišča (STZ) uporablja za vrednotenje zemljišč, ki so po namenski 
rabi stavbna zemljišča in ostala zemljišča, ki po namenski rabi niso kmetijska ali gozdna. Model je zasnovan na 
načinu tržnih primerjav. Predmet vrednotenja so zemljišča, ki imajo namensko rabo navedeno v poglavju Seznam 
zemljišč po namenski rabi, ki se vrednotijo po modelu. 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni. Vrednosti v tabeli vrednostnih ravni so 
izražene za referenčno enoto vrednotenja. 

11.1.2 Istovrstne skupine stavbnih zemljišč 

 

Izmed vseh možnih namenskih rab zemljišč so določene istovrstne skupine rab, za katere na trgu veljajo enake 
oziroma podobne sile ponudbe in povpraševanja. Te skupine so obravnavane v okviru modela STZ z različnimi 
nivoji vrednosti (STZ-A, STZ-B,…, STZ-G), in sicer: 

STZ-A: pretežno območja centralnih dejavnosti (poslovno gospodarska raba, turizem, posebna raba), 
STZ-B: pretežno območja stanovanjske rabe, 
STZ-C: pretežno proizvodna območja (industrijska, proizvodna raba, površine pridobivanja mineralnih surovin), 
STZ-D: parki in zelene površine, 
STZ-E: prometna območja (enako kot model DRZ – ceste, železnice), 
STZ-F: območja varstva, obrambe, 
STZ-G: neplodna zemljišča, vodna, ostalo (enako kot model DRZ – vodna zemljišča). 

 

11.1.3 Seznam zemljišč po namenski rabi, ki se vrednotijo po modelu 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo zemljišča, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirana z naslednjimi šiframi namenske 
rabe zemljišč: 
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Tabela 30: Zemljišča po namenski rabi, ki se vrednotijo po modelu za stavbna zemljišča (STZ) 

Skupina STZ Šifra namenske rabe zemljišča 

A 10200, 10201, 10210, 10211, 10220, 10221, 10400, 10401, 10410, 10411, 10420, 10421 

B 
10000, 10001, 10100, 10101, 10110, 10111, 10120, 10121, 10130, 10131, 10140, 10141, 11100, 
11101, 11200, 11201 

C 10300, 10301, 10310, 10311, 10320, 10321, 10330, 10331, 50100, 50110, 50120 

D 
10430, 10431, 10500, 10501, 10510, 10511, 10520, 10521, 10530, 10531, 10540, 10541, 10550, 
10551 

E 
10600, 10601, 10610, 10611, 10620, 10621, 10630, 10631, 10640, 10641, 10650, 10651, 10660, 
10661, 10700, 10701, 10800, 10801, 10900, 10901 

F 11000, 11001, 50200, 50300 

G 40000, 40100, 40110, 40120, 40200, 50000, 50400 

Vrsta namenske rabe po šifrantu je navedena v Prilogi 11.2.4. 

 

11.2 Opis modela vrednotenja  

11.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za stavbna zemljišča (STZ) ima naslednje lastnosti:  

namenska raba zemljišča je stavbno zemljišče primerno za stanovanjsko rabo, 
površina zemljišča je enaka 1.000 m2.. 

11.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone. 

 

Tabela 31: Vrednostne ravni po modelu za stavbna zemljišča (STZ) 

Št. 
vred. 
ravni 

Vrednost 
referenčne 
enote (EUR) 

Vrednost m2 zemljišča glede na skupino STZ (EUR) 

A B C D E F G 

1 2.830 4,25 2,83 1,70 1,53 1,28 0,85 0,09 

2 3.670 5,50 3,67 2,20 1,98 1,65 1,10 0,11 

3 4.770 7,15 4,77 2,86 2,57 2,15 1,43 0,14 

4 6.180 9,25 6,18 3,70 3,33 2,78 1,85 0,19 

5 8.010 12,00 8,01 4,80 4,32 3,60 2,40 0,24 

6 10.370 15,55 10,37 6,22 5,60 4,67 3,11 0,31 

7 13.300 19,95 13,30 7,98 7,18 5,99 3,99 0,40 

8 16.300 24,45 16,30 9,78 8,80 7,34 4,89 0,49 

9 20.000 30,00 20,00 12,00 10,80 9,00 6,00 0,60 

10 24.300 36,45 24,30 14,58 13,12 10,94 7,29 0,73 

11 29.300 44,50 29,30 17,80 16,02 13,35 8,90 0,89 

12 35.500 53,50 35,50 21,40 19,26 16,05 10,70 1,07 

13 42.500 63,50 42,50 25,40 22,86 19,05 12,70 1,27 
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Št. 
vred. 
ravni 

Vrednost 
referenčne 
enote (EUR) 

Vrednost 
m2 

zemljišča 
glede na 
skupino 

STZ 
(EUR) 

Št. vred. 
ravni 

Vrednost 
referenčne 

enote 
(EUR) 

Vrednost 
m2 

zemljišča 
glede na 
skupino 

STZ 
(EUR) 

Št. vred. 
ravni 

Vrednost 
referenčne 

enote 
(EUR) 

Vrednost 
m2 

zemljišča 
glede na 
skupino 

STZ 
(EUR) 

14 50.580 76,00 50,58 30,40 27,36 22,8 15,20 1,52 

15 60.180 90,50 60,18 36,20 32,58 27,15 18,10 1,81 

16 71.620 107,50 71,62 43,00 38,70 32,25 21,50 2,15 

17 85.230 128,00 85,23 51,20 46,08 38,40 25,60 2,56 

18 99.720 149,50 99,72 59,80 53,82 44,85 29,90 2,99 

19 116.670 175,00 116,67 70,00 63,00 52,50 35,00 3,50 

20 134.170 201,50 134,17 80,60 72,54 60,45 40,30 4,03 

21 151.610 227,50 151,61 91,00 81,90 68,25 45,50 4,55 

22 171.320 257,00 171,32 102,80 92,52 77,10 51,40 5,14 

23 191.880 288,00 191,88 115,20 103,68 86,40 57,60 5,76 

24 212.980 319,50 212,98 127,80 115,02 95,85 63,90 6,39 

25 236.410 354,50 236,41 141,80 127,62 106,35 70,90 7,09 

 

11.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = P × (TVRA × dA + TVRB × dB + TVRC × dC + TVRD × dD + TVRE × dE + TVRF × dF + TVRG × dG) 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za zemljišče po modelu STZ 

P Površina parcele 

TVRA-G Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča (za posamezno skupino A-G) po modelu STZ 

dA-G Delež zemljišča glede na podrobnejšo namensko rabo (za posamezno skupino A-G) po modelu STZ 

 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 38: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za stavbna zemljišča (STZ) 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posamezne parcele (koordinat E, N centroida parcele) se določi odgovarjajoča vrednostna cona 
in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane vrednostne ravni modela vrednotenja za 
stavbna zemljišča so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

- V primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost 
dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako.  

- V primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto 
vrednostno cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča po modelu STZ 

 

Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost za m2 zemljišča (za posamezno skupino A-G) po modelu STZ.   
 

Slika 39: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR) 
Vrednost m2 zemljišča glede na 

skupino STZ (A-G) (EUR) 

–   

–   

–   

–   

–   

 

Korak 3: Izračun posplošene vrednosti za zemljišče po modelu STZ 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

11.2.3.1  Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu stavbna zemljišča (STZ) 

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

 

Lokacija: Novo mesto – okolica Posplošena vrednost: 24.400 EUR 

 

POVRŠINA PARCELE: 2.527 m2 

AMENSKA RABA PARCELE: območja centralnih dejavnosti (10,8 %), stanovanjske površine (64,3 %), 
površine za oddih, rekreacijo in šport (15,8 %), območja prometne 
infrastrukture (9,1 %) 

Model, vrednostna raven (VR): model STZ, VR = 6 
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Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = P × (TVRA × dA + TVRB × dB + TVRC × dC + TVRD × dD + TVRE × dE + TVRF × dF + TVRG × dG) 

 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za zemljišče po modelu STZ 

P Površina parcele 

TVRA-G 
Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča (za posamezno skupino A-G) po modelu 
STZ 

dA-G 
Delež zemljišča glede na podrobnejšo namensko rabo (za posamezno skupino A-G) po 
modelu STZ 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 
 

 

 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča po modelu STZ 

 

Podatki Podatki za izračun 

Površina parcele                                                                      2.527 m2 
Vrednostna raven                                                                            6 
Namenska raba:  
območja centralnih dejavnosti                                                 10,8 %  
stanovanjske površine                                                                64,3 % 
površine za oddih, rekreacijo in šport                                     15,8 %  
območja prometne infrastrukture                                             9,1 % 

Delež zemljišča: 
dA = 10,8 % (skupina A) 
dB = 64,3 % (skupina B) 
dD = 15,8 % (skupina D) 
dE = 9,1 % (skupina E) 

Vrednostna raven: 6 
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Št. 
vred. 
ravni 

Vrednost 
referenčne enote 

(EUR)  

Vrednost m2 zemljišča glede na skupino STZ (EUR) 

A B C D E F G 

1 2.830 4,25 2,83 1,70 1,53 1,28 0,85 0,09 

2 3.670 5,50 3,67 2,20 1,98 1,65 1,10 0,11 

3 4.770 7,15 4,77 2,86 2,57 2,15 1,43 0,14 

4 6.180 9,25 6,18 3,70 3,33 2,78 1,85 0,19 

5 8.010 12,00 8,01 4,80 4,32 3,60 2,40 0,24 

6 10.370 15,55 10,37 6,22 5,60 4,67 3,11 0,31 

7 13.300 19,95 13,30 7,98 7,18 5,99 3,99 0,40 

8 16.300 24,45 16,30 9,78 8,80 7,34 4,89 0,49 

9 20.000 30,00 20,00 12,00 10,80 9,00 6,00 0,60 

10 24.300 36,45 24,30 14,58 13,12 10,94 7,29 0,73 

11 29.300 44,50 29,30 17,80 16,02 13,35 8,90 0,89 

12 35.500 53,50 35,50 21,40 19,26 16,05 10,70 1,07 

13 42.500 63,50 42,50 25,40 22,86 19,05 12,70 1,27 

14 50.580 76,00 50,58 30,40 27,36 22,80 15,20 1,52 

15 60.180 90,50 60,18 36,20 32,58 27,15 18,10 1,81 

16 71.620 107,50 71,62 43,00 38,70 32,25 21,50 2,15 

17 85.230 128,00 85,23 51,20 46,08 38,40 25,60 2,56 

18 99.720 149,50 99,72 59,80 53,82 44,85 29,90 2,99 

19 116.670 175,00 116,67 70,00 63,00 52,50 35,00 3,50 

20 134.170 201,50 134,17 80,60 72,54 60,45 40,30 4,03 

21 151.610 227,50 151,61 91,00 81,90 68,25 45,50 4,55 

22 171.320 257,00 171,32 102,80 92,52 77,10 51,40 5,14 

23 191.880 288,00 191,88 115,20 103,68 86,40 57,60 5,76 

24 212.980 319,50 212,98 127,80 115,02 95,85 63,90 6,39 

25 236.410 354,50 236,41 141,80 127,62 106,35 70,90 7,09 

 
 
 

 

 

Korak 3: Izračun posplošene vrednosti za zemljišče po modelu STZ 

 

V = P × (TVRA × dA + TVRB × dB + TVRC × dC + TVRD × dD + TVRE × dE + TVRF × dF + TVRG × dG) = 

   = 2.527m2 × (15,55 EUR/m2 × 0,108 + 10,37 EUR/m2 × 0,643 + 5,6 EUR/m2 × 0,158 + 4,67 EUR/m2 ×  

  × 0,091) = 24.403,44€  

                       zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

  

TVRA = 15,55 EUR 
 

TVRB = 10,37 EUR 
 

TVRD = 5,6 EUR 
 

TVRE = 4,67 EUR 
 

V = 24.400 EUR 
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11.2.4 PRILOGA 1: ŠIFRANT NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ  

 

Z modelom se vrednotijo zemljišča, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirana z naslednjimi šiframi namenske 
rabe zemljišč: 

 

Tabela 32: Zemljišča po namenski rabi, ki se vrednotijo po modelu za stavbna zemljišča (STZ) 

Šifra Vrsta namenske rabe zemljišča Skupina STZ 

10000 Območja stavbnih zemljišč B 

10001 Območja stavbnih zemljišč B 

10100 Območja stanovanj B 

10101 Območja stanovanj B 

10110 Stanovanjske površine B 

10111 Stanovanjske površine B 

10120 Stanovanjske površina za posebne namene B 

10121 Stanovanjske površina za posebne namene B 

10130 Površine podeželjskega naselja B 

10131 Površine podeželjskega naselja B 

10140 Površine počitniških hiš B 

10141 Površine počitniških hiš B 

10200 Območja centralnih dejavnosti A 

10201 Območja centralnih dejavnosti A 

10210 Osrednja območja centralnih dejavnosti A 

10211 Osrednja območja centralnih dejavnosti A 

10220 Druga območja centralnih dejavnosti A 

10221 Druga območja centralnih dejavnosti A 

10300 Območja proizvodnih dejavnosti C 

10301 Območja proizvodnih dejavnosti C 

10310 Površine za industrijo C 

10311 Površine za industrijo C 

10320 Gospodarske cone C 

10321 Gospodarske cone C 

10330 Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo C 

10331 Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo C 

10400 Posebna območja A 

10401 Posebna območja A 

10410 Površine za turizem A 

10411 Površine za turizem A 

10420 Površine drugih območij A 

10421 Površine drugih območij A 

10430 Športni centri D 

10431 Športni centri D 
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Šifra Vrsta namenske rabe zemljišča Skupina STZ 

10500 Območja zelenih površin D 

10501 Območja zelenih površin D 

10510 Površine za oddih in rekreacijo D 

10511 Površine za oddih in rekreacijo D 

10520 Parki D 

10521 Parki D 

10530 Površine za vrtičkarstvo D 

10531 Površine za vrtičkarstvo D 

10540 Druge urejene zelene površine D 

10541 Druge urejene zelene površine D 

10550 Pokopališča D 

10551 Pokopališča D 

10600 Območja prometne infrastrukture E 

10610 Površine cest E 

10611 Površine cest E 

10620 Površine železnic E 

10621 Površine železnic E 

10630 Letališča E 

10631 Letališča E 

10640 Helioporti E 

10641 Helioporti E 

10650 Pristanišča E 

10651 Pristanišča E 

10660 Ostale prometne površine E 

10661 Ostale prometne površine E 

10700 Območja komunikacijske infrastrukture E 

10701 Območja komunikacijske infrastrukture E 

10800 Območja energetske strukture E 

10801 Območja energetske strukture E 

10900 Območja okoljske infrastrukture E 

10901 Območja okoljske infrastrukture E 

11000 Območja za potrebe obrambe v naselju F 

11001 Območja za potrebe obrambe v naselju F 

11100 Površine razpršene poselitve B 

11101 Površine razpršene poselitve B 

11200 Razpršena gradnja B 

11201 Razpršena gradnja B 

40000 Območja vodnih zemljišč G 

40100 Površinske vode G 

40110 Celinske vode G 
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Šifra Vrsta namenske rabe zemljišča Skupina STZ 

40120 Morje G 

40200 Območje vodene infrastrukture G 

50000 Območja drugih zemljišč G 

50100 Območja mineralnih snovi C 

50110 Površine nadzemnega pridobivalnega prostore C 

50120 
Površine podzemnega pridobivalnega prostore s površinskim vplivom, ki omogoča drugo 
rabo 

C 

50200 Območje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami F 

50300 Območja za potrebe obrambe zunaj naselij F 

50400 Ostala območja G 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA DRUGA ZEMLJIŠČA (DRZ)  

 

12.1 Definicija modela 

12.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za druga zemljišča (DRZ) uporablja za vrednotenje zemljišč, ki so po dejanski rabi 
javna cestna in javna železniška infrastruktura oziroma vodno zemljišče. Model je zasnovan na načinu tržnih 
primerjav. Predmet vrednotenja so zemljišča, ki imajo dejansko rabo navedeno v poglavju 12.1.3. Seznam 
zemljišč po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu. Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih 
ravni. Vrednosti v tabeli vrednostnih ravni so izražene za referenčno enoto vrednotenja.  

12.1.2 Istovrstne skupine drugih zemljišč 

 

Določeni sta istovrstni skupini rab, za katere na trgu veljajo enake oziroma podobne sile ponudbe in 
povpraševanja. Ti dve skupini sta obravnavani v okviru modela DRZ vsaka posebej kot pod-model (DRZ-POZ in 
DRZ-VOD), in sicer: 

DRZ-POZ: z javno infrastrukturo pozidana zemljišča (ceste, železnice), 
DRZ-VOD: vodna zemljišča. 

 

12.1.3 Seznam zemljišč po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo zemljišča, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirana z naslednjimi šiframi dejanske rabe 
zemljišč: 

Tabela 33: Zemljišča po dejanski rabi, ki se vrednotijo po modelu za druga zemljišča (DRZ) 

Šifra Vrsta dejanske rabe zemljišča Opis dejanske rabe zemljišča 
Skupina 

DRZ 

32 
javna državna cestna 
infrastruktura 

Pripadajoče zemljišče državne cestne infrastrukture, na 
katerem so objekti in naprave, potrebni za nemoteno 
odvijanje javnega cestnega prometa ter zemljišča, 
potrebna za uporabo teh objektov in naprav v skladu z 
zakonom, ki ureja ceste. 

POZ 

34 
javna občinska cestna 
infrastruktura 

Pripadajoče zemljišče občinske javne cestne infrastrukture, 
na katerem so objekti in naprave, potrebni za nemoteno 
odvijanje javnega cestnega prometa ter zemljišča, 
potrebna za uporabo teh objektov in naprav v skladu s 
predpisi, ki urejajo ceste. 

POZ 

36 javna železniška infrastruktura 

Pripadajoče zemljišče javne železniške infrastrukture, na 
katerem so objekti in naprave, potrebni za nemoteno 
odvijanje javnega železniškega prometa, ter zemljišče, 
potrebno za uporabo teh objektov in naprav v skladu s 
predpisi, ki urejajo železniški promet. 

POZ 

40 vodna zemljišča 
Zemljišče, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo vode, 
opredeljeno kot vodno zemljišče morja ali celinskih voda. 

VOD 
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V poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin so upoštevani podatki o dejanski rabi vodnih zemljišč, ki jih je 
posredovala Direkcija Republike Slovenije za vode  (to so podatki o vodnem zemljišču iz vodnega katastra, ki se 
po Zakonu o vodah prevzamejo kot dejanska raba). Ostali podatki bodo pri izračunu vrednosti upoštevani po 
1.4.2020. 
 

12.2 Opis modela vrednotenja  

12.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za druga zemljišča (DRZ) ima naslednje lastnosti:  

dejanska raba zemljišča je javna cestna ali železniška infrastruktura, 
površina zemljišča je enaka 1.000 m2.  
 

12.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone. 

 

Tabela 34: Vrednostne ravni po modelu za druga zemljišča (DRZ) 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne 

enote (EUR)  
Vrednost m2 zemljišča glede na skupino DRZ (EUR) 

1 1.280 1,28 0,09 

2 1.650 1,65 0,11 

3 2.150 2,15 0,14 

4 2.780 2,78 0,19 

5 3.600 3,60 0,24 

6 4.670 4,67 0,31 

7 5.990 5,99 0,40 

8 7.340 7,34 0,49 

9 9.000 9,00 0,60 

10 10.940 10,94 0,73 

11 13.350 13,35 0,89 

12 16.050 16,05 1,07 

13 19.050 19,05 1,27 

14 22.800 22,80 1,52 

15 27.150 27,15 1,81 

16 32.250 32,25 2,15 

17 38.400 38,40 2,56 

18 44.850 44,85 2,99 

19 52.500 52,50 3,50 

20 60.450 60,45 4,03 

21 68.250 68,25 4,55 

22 77.100 77,10 5,14 

23 86.400 86,40 5,76 

24 95.850 95,85 6,39 

25 106.350 106,35 7,09 
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12.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = P × (TVRPOZ × dPOZ + TVRVOD × dVOD) 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za zemljišče po modelu DRZ 

P Površina parcele 

TVRPOZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča za skupino POZ po modelu DRZ 

dPOZ Delež zemljišča glede na dejansko rabo za skupino POZ po modelu DRZ 

TVRVOD Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča za skupino VOD po modelu DRZ 

dVOD Delež zemljišča glede na dejansko rabo za skupino VOD po modelu DRZ 

 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 40: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za druga zemljišča (DRZ) 

 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posamezne parcele (koordinat E, N centroida parcele) se določi odgovarjajoča vrednostna cona 
in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane vrednostne ravni modela vrednotenja za 
druga zemljišča so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

- v primeru, da zaradi napake v centroidu stavbe lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost 
dela stavbe po modelu ne izračuna – pripis vrne napako,  

- v primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto 
vrednostno cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča po modelu DRZ 

 
Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost za m2 zemljišča (za posamezno skupino POZ ali VOD) po modelu DRZ.  
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Slika 41: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR) 
Vrednost m2 zemljišča glede na 
skupino DRZ (POZ, VOD) (EUR) 

–   

–   

–   

–   

–   

 

Korak 3: Izračun posplošene vrednosti za zemljišče po modelu DRZ 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju 12.2.3.1. Izračun 
posplošene vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 
23. členu ZMVN-1. 

12.2.3.1  Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za druga zemljišča (DRZ) 

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

 

Lokacija: Ljubljana Posplošena vrednost: 6.930 EUR 

 

POVRŠINA PARCELE: 1.106 m2 

DEJANSKA RABA PARCELE: pozidano zemljišče (14,5 %), vodno zemljišče (27,2 %) 

Model, vrednostna raven (VR): model DRZ, VR = 17 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

  

V = P × (TVRPOZ × dPOZ + TVRVOD × dVOD) 

 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 
 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za zemljišče po modelu DRZ 

P Površina parcele 

TVRPOZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča za skupino POZ po modelu DRZ 

dPOZ Delež zemljišča glede na dejansko rabo za skupino POZ po modelu DRZ 

TVRVOD Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča za skupino VOD po modelu DRZ 

dVOD Delež zemljišča glede na dejansko rabo za skupino VOD po modelu DRZ 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

 

  

Korak 2: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča po modelu DRZ 
 

Podatki Podatki za izračun 

Površina parcele                                           1.106 m2 
Vrednostna raven                                         17 
 
Dejanska raba:  
pozidano zemljišče                                      14,5 % 
vodno zemljišče                                           27,2 % 

Delež zemljišča: 
dpoz = 14,5 % (skupina POZ) 
dvod = 27,2 % (skupina VOD) 

 

Št. vred. 
ravni 

Vrednost referenčne 
enote (EUR)  

Vrednost m2 zemljišča glede na skupino DRZ 
(EUR) 

POZ VOD 

1 1.280 1,28 0,09 

2 1.650 1,65 0,11 

3 2.150 2,15 0,14 
4 2.780 2,78 0,19 

5 3.600 3,60 0,24 

6 4.670 4,67 0,31 

7 5.990 5,99 0,40 

8 7.340 7,34 0,49 
9 9.000 9,00 0,60 

10 10.940 10,94 0,73 

11 13.350 13,35 0,89 

12 16.050 16,05 1,07 

13 19.050 19,05 1,27 
14 22.800 22,80 1,52 

15 27.150 27,15 1,81 

16 32.250 32,25 2,15 

17 38.400 38,40 2,56 

18 44.850 44,85 2,99 
19 52.500 52,50 3,50 

20 60.450 60,45 4,03 

21 68.250 68,25 4,55 

22 77.100 77,10 5,14 

23 86.400 86,40 5,76 

  

Vrednostna raven: 17 

TVRPOZ = 38,40 EUR 
TVRVOD = 2,56 EUR 
 

Vrednostna raven: 17 
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Št. vred. 
ravni 

Vrednost referenčne 
enote (EUR)  

Vrednost m2 zemljišča glede na skupino DRZ 
(EUR) 

POZ VOD 

24 95.850 95,85 6,39 

25 106.350 106,35 7,09 

 
Korak 3: Izračun posplošene vrednosti za zemljišče po modelu DRZ 

 

V = P × (TVRPOZ × dPOZ + TVRVOD × dVOD) 

 

V = 1.106 m2 ×  (38,40 EUR/m2 ×  0,145 + 2,56 EUR/m2 ×  0,272)= 6.928,34€  

 

                                              zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

 
V = 6.930 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA (KME)  

 

13.1 Definicija modela 

13.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za kmetijska zemljišča (KME) uporablja za vrednotenje zemljišč, ki so po namenski 
rabi kmetijska zemljišča. Model je zasnovan na načinu tržnih primerjav. Predmet vrednotenja so kmetijska 
zemljišča brez ali s trajnim nasadom (hmeljišče, vinograd, sadovnjak, oljčnik), ki imajo namensko rabo navedeno 
v poglavju 13.1.2. Seznam zemljišč po namenski rabi, ki se vrednotijo po modelu. 

 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni ter faktorja bonitete. Vrednosti v tabeli 
vrednostnih ravni so izražene za referenčno enoto vrednotenja.  

 

13.1.2 Seznam zemljišč po namenski rabi, ki se vrednotijo po modelu 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo zemljišča, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirana z naslednjimi šiframi namenske 
rabe zemljišč: 

 

Tabela 35: Zemljišča po namenski rabi, ki se vrednotijo po modelu za kmetijska zemljišča (KME) 

Šifra Vrsta namenske rabe zemljišč 

20000 območja kmetijskih zemljišč 

20100 najboljša kmetijska zemljišča 

20200 druga kmetijska zemljišča 

 

13.2 Opis modela vrednotenja  

13.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za kmetijska zemljišča (KME) ima naslednje lastnosti:  

namenska raba zemljišča je kmetijsko zemljišče, 
površina zemljišča je enaka 10.000 m2, 
ima 50 bonitetnih točk. 
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13.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone. 

 

Tabela 36: Vrednostne ravni po modelu za kmetijska zemljišča (KME) 

Št. 
vred. 
ravni 

 
Vrednost 

referenčne 
enote 
(EUR) 

 
Vrednost 

m2 
zemljišča 

(EUR) 

Vrednost m2 zemljišča glede na vrsto trajnega nasada (EUR) 

hmeljišče vinograd sadovnjak oljčnik 

1 5.000 0,50 1,00 1,00 1,20 1,10 

2 5.900 0,59 1,00 1,00 1,20 1,10 

3 6.900 0,69 1,00 1,00 1,20 1,10 

4 8.100 0,81 1,00 1,00 1,20 1,10 

5 9.500 0,95 1,00 1,00 1,20 1,10 

6 11.000 1,10 1,00 1,00 1,20 1,10 

7 12.800 1,28 1,00 1,00 1,20 1,10 

8 14.800 1,48 1,00 1,00 1,20 1,10 

9 17.200 1,72 1,00 1,00 1,20 1,10 

10 20.000 2,00 1,00 1,00 1,20 1,10 

11 23.200 2,32 1,00 1,00 1,20 1,10 

12 27.000 2,70 1,00 1,00 1,20 1,10 

13 31.200 3,12 1,00 1,00 1,20 1,10 

14 36.300 3,63 1,00 1,00 1,20 1,10 

15 42.100 4,21 1,00 1,00 1,20 1,10 

16 49.000 4,90 1,00 1,00 1,20 1,10 

17 57.000 5,70 1,00 1,00 1,20 1,10 

18 66.400 6,64 1,00 1,00 1,20 1,10 

13.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VZ + VTN 

V = P × (TVRZ × dKME × Fbon + (TVRhme × dhme + TVRvin × dvin + TVRsad × dsad + TVRolj × dolj)) 
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Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za zemljišče (s trajnim nasadom) po modelu KME 

P Površina parcele 

VZ Vrednost zemljišča brez trajnega nasada po modelu KME 

VTN Vrednost zemljišča s trajnim nasadom po modelu KME 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča po modelu KME 

dKME Delež kmetijskega zemljišča glede na namensko rabo 

Fbon Faktor bonitete 

TVRhme Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 trajnega nasada hmeljišče po modelu KME 

dhme Delež trajnega nasada hmeljišče glede na podrobnejšo dejansko rabo 

TVRvin Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 trajnega nasada vinograd po modelu KME 

dvin Delež trajnega nasada vinograd glede na podrobnejšo dejansko rabo 

TVRsad Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 trajnega nasada sadovnjak po modelu KME 

dsad Delež trajnega nasada sadovnjak glede na podrobnejšo dejansko rabo 

TVRolj Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 trajnega nasada oljčnik po modelu KME 

dolj Delež trajnega nasada oljčnik glede na podrobnejšo dejansko rabo 

 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

Slika 42: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za kmetijska zemljišča (KME) 

 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posamezne parcele (koordinat E, N centroida parcele) se določi odgovarjajoča vrednostna cona 
in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane vrednostne ravni modela vrednotenja za 
kmetijska zemljišča so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

V primeru, da zaradi napake v centroidu parcele lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost 
zemljišča po modelu ne izračuna – pripis vrne napako.  
V primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto vrednostno 
cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 

Korak 2: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča oziroma trajnega nasada po modelu 
KME 

 

Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost za m2 zemljišča oziroma trajnega nasada (hmeljišče, vinograd, sadovnjak, oljčnik) po modelu KME.  
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Slika 43: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. vred. ravni 
Vrednost referenčne enote 

(EUR) 
Vrednost m2 zemljišča oziroma 

trajnega nasada (EUR) 

–   

–   

–   

–   

–   

 

Korak 3: Določitev faktorja bonitete 

 

Faktor bonitete je določen s podatkom o boniteti parcele. Tabela faktorja bonitete je dostopna v Mapi 3 - 
GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 4: Izračun posplošene vrednosti za zemljišče (s trajnim nasadom) po modelu KME 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

13.2.3.1 Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za kmetijska zemljišča 
(KME) 

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

 

Lokacija: Goriška Brda Posplošena vrednost: 18.800 EUR 

 

POVRŠINA PARCELE: 4.999 m2 

NAMENSKA RABA PARCELE: najboljša kmetijska zemljišča (100%) 

DEJANSKA RABA PARCELE: intenzivni sadovnjak (100%) 

BONITETA: 65 

Model, vrednostna raven (VR): model KME, VR = 11 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = VZ + VTN 

 

V = P × (TVRZ × dKME × Fbon + (TVRhme × dhme + TVRvin × dvin + TVRsad × dsad + TVRolj × dolj)) 

 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 
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Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za zemljišče (s trajnim nasadom) po modelu KME 

P Površina parcele 

VZ Vrednost zemljišča brez trajnega nasada po modelu KME 

VTN Vrednost zemljišča s trajnim nasadom po modelu KME 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča po modelu KME 

dKME Delež kmetijskega zemljišča glede na namensko rabo 

Fbon Faktor bonitete 

TVRhme Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 trajnega nasada hmeljišče po modelu KME 

dhme Delež trajnega nasada hmeljišče glede na podrobnejšo dejansko rabo 

TVRvin Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 trajnega nasada vinograd po modelu KME 

dvin Delež trajnega nasada vinograd glede na podrobnejšo dejansko rabo 

TVRsad Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 trajnega nasada sadovnjak po modelu KME 

dsad Delež trajnega nasada sadovnjak glede na podrobnejšo dejansko rabo 

TVRolj Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 trajnega nasada oljčnik po modelu KME 

dolj Delež trajnega nasada oljčnik glede na podrobnejšo dejansko rabo 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

 

 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča oziroma trajnega nasada po modelu 
KME 
 

Podatki 

Površina parcele: 4.999 m2 
Vrednostna raven: 11 
Namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča (100%) 
Dejanska raba: intenzivni sadovnjak (100%) 

 

Vrednostna raven: 11 
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Št. 
vred. 
ravni 

Vrednost 
referenčne 
enote (EUR)  

Vrednost m2 
zemljišča 

(EUR) 

Vrednost m2 zemljišča glede na vrsto trajnega nasada (EUR) 

hmeljišče vinograd sadovnjak oljčnik 

1 5.000 0,50 1,00 1,00 1,20 1,10 

2 5.900 0,59 1,00 1,00 1,20 1,10 

3 6.900 0,69 1,00 1,00 1,20 1,10 

4 8.100 0,81 1,00 1,00 1,20 1,10 

5 9.500 0,95 1,00 1,00 1,20 1,10 

6 11.000 1,10 1,00 1,00 1,20 1,10 

7 12.800 1,28 1,00 1,00 1,20 1,10 

8 14.800 1,48 1,00 1,00 1,20 1,10 

9 17.200 1,72 1,00 1,00 1,20 1,10 

10 20.000 2,00 1,00 1,00 1,20 1,10 

11 23.200 2,32 1,00 1,00 1,20 1,10 

12 27.000 2,70 1,00 1,00 1,20 1,10 

13 31.200 3,12 1,00 1,00 1,20 1,10 

14 36.300 3,63 1,00 1,00 1,20 1,10 

15 42.100 4,21 1,00 1,00 1,20 1,10 

16 49.000 4,90 1,00 1,00 1,20 1,10 

17 57.000 5,70 1,00 1,00 1,20 1,10 

18 66.400 6,64 1,00 1,00 1,20 1,10 

 
 

 

 

 

Korak 3: Določitev faktorja bonitete 

 

Podatki 

Boniteta: 65 

 

Točkovni razredi in faktorji bonitete: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 9 0,20 

2 10 19 0,45 

3 20 35 0,65 

4 36 45 0,85 

5 46 55 1,00 

6 56 70 1,10 

7 71 90 1,20 

8 91 100 1,30 

 

  

TVRZ = 2,32 EUR 
 

TVRsad = 1,20 EUR 
 

Fbon = 1,10 
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Korak 4: Izračun posplošene vrednosti za zemljišče (s trajnim nasadom) po modelu KME 

 

V = VZ + VTN 

 

V = P × (TVRZ × dKME × Fbon) + (TVRsad × dsad)) =  

    = 4.999 m2 × (2,32 EUR/m2 × 1,00 × 1,10 + (1,20 EUR/m2 × 1,00)) = 18.756,25 EUR  

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

V = 18.800 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA GOZD (GOZ)  

 

14.1 Definicija modela 

14.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za gozd (GOZ) uporablja za vrednotenje zemljišč, ki so po namenski rabi gozd. 
Model je zasnovan na načinu tržnih primerjav. Predmet vrednotenja so gozdna zemljišča, ki imajo namensko rabo 
navedeno v poglavju Seznam zemljišč po namenski rabi, ki se vrednotijo po modelu. 

 

Model je sestavljen iz sloja vrednostnih con in vrednostnih ravni ter faktorjev bonitete, rastiščnega koeficienta, 
odprtosti in površine gozdnega zemljišča. Vrednosti v tabeli vrednostnih ravni so izražene za referenčno enoto 
vrednotenja.  

14.1.2 Seznam zemljišč po namenski rabi, ki se vrednotijo po modelu 

 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo za 
posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami 
dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba 
zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba. 

Z modelom se vrednotijo zemljišča, ki so v Evidenci vrednotenja evidentirana z naslednjimi šiframi namenske 
rabe zemljišč: 

 

Tabela 37: Zemljišča po namenski rabi, ki se vrednotijo po modelu za gozd (GOZ) 

Šifra Vrsta namenske rabe zemljišč 

30000 območja gozdnih zemljišč 

30100 gozdna zemljišča 

 

14.2 Opis modela vrednotenja  

14.2.1 Referenčna enota vrednotenja 

 

Referenčna enota modela za gozd (GOZ) ima naslednje lastnosti:  

namenska raba zemljišča je gozdno zemljišče, 
površina zemljišča je enaka 10.000 m2, 
ima 30 bonitetnih točk, odprtost 100 % in rastiščni koeficient 9. 

 

14.2.2 Vrednostne ravni 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven. Vrednost v posamezni vrednostni ravni predstavlja 
vrednost referenčne enote znotraj obravnavane vrednostne cone. 
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Tabela 38: Vrednostne ravni po modelu za gozd (GOZ) 

Št. vred. ravni Vrednost referenčne enote (EUR)  Vrednost m2 zemljišča (EUR) 

1 3.500 0,35 

2 4.100 0,41 

3 4.800 0,48 

4 5.600 0,56 

5 6.600 0,66 

6 7.900 0,79 

7 9.500 0,95 

8 11.400 1,14 

9 13.700 1,37 

10 16.400 1,64 

 

14.2.3 Izračun posplošene vrednosti 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = P × TVRZ × dGOZ × Fbon × Frk × Fodp × Fpov 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za zemljišče po modelu GOZ 

P Površina parcele 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča po modelu GOZ 

dGOZ Delež gozdnega zemljišča glede na namensko rabo 

Fbon Faktor bonitete 

Frk Faktor rastiščnega koeficienta 

Fodp Faktor odprtosti 

Fpov Faktor površine gozdnega zemljišča 

 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 

 Slika 44: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu za gozd (GOZ) 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

Glede na lokacijo posamezne parcele (koordinat E, N centroida parcele) se določi odgovarjajoča vrednostna cona 
in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane vrednostne ravni modela vrednotenja za 
gozd so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Dodatna pogoja pripisa:  

- v primeru, da zaradi napake v centroidu parcele lokacije ni mogoče določiti znotraj Slovenije, se vrednost 
zemljišča po modelu ne izračuna – pripis vrne napako,  

- v primeru, da se centroid nahaja na meji med dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tisto 
vrednostno cono, ki ima pripisano nižjo vrednostno raven. 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča po modelu GOZ 

 

Iz tabele vrednostnih ravni, navedene v poglavju Vrednostne ravni, se na osnovi določene vrednostne ravni določi 
vrednost za m2 zemljišča po modelu GOZ.  
 

Slika 45: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni 

Št. vred. ravni Vrednost referenčne enote (EUR) Vrednost m2 zemljišča (EUR) 

–   

–   

–   

–   

–   

 

Korak 3: Določitev faktorja bonitete 

 

Faktor bonitete je določen s podatkom o boniteti parcele. Tabela faktorja bonitete je dostopna v Mapi 3 - 
GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 4: Določitev faktorja rastiščnega koeficienta 

 

Faktor rastiščnega koeficienta je določen s podatkom o rastiščnem koeficientu parcele. Tabela faktorja 
rastiščnega koeficienta je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 5: Določitev faktorja odprtosti 

 

Faktor odprtosti je določen s podatkom o odprtosti parcele. Tabela faktorja odprtosti je dostopna v Mapi 3 - 
GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 6: Določitev faktorja površine gozdnega zemljišča 

 

Faktor površine gozdnega zemljišča je določen s površino zemljišča, ki se vrednoti po modelu GOZ (t.j. zmnožek 
površine parcele in deleža gozdnega zemljišča glede na namensko rabo). Tabela faktorja površine gozdnega 
zemljišča je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 
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Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za zemljišče po modelu GOZ 

 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost po enačbi v poglavju Izračun posplošene 
vrednosti. Zaokroževanje posplošene vrednosti enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

 

14.2.3.1  Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za gozd (GOZ) 

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

 

Lokacija: Slovenj Gradec – okolica Posplošena vrednost: 13.100 EUR 

 

POVRŠINA PARCELE: 22.022 m2 

NAMENSKA RABA PARCELE: gozdna zemljišča (100%) 

DEJANSKA RABA PARCELE: gozdna zemljišča (100%) 

BONITETA: 18 

RASTIŠČNI KOEFICIENT: 7 

ODPRTOST: 100 

Model, vrednostna raven (VR): model GOZ, VR = 5 
 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po modelu: 

 

V = P × TVRZ × dGOZ × Fbon × Frk × Fodp × Fpov 

 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 

 
 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost določena za zemljišče po modelu GOZ 

P Površina parcele 

TVRZ Vrednost iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča po modelu GOZ 

dGOZ Delež gozdnega zemljišča glede na namensko rabo 

Fbon Faktor bonitete 

Frk Faktor rastiščnega koeficienta 

Fodp Faktor odprtosti 

Fpov Faktor površine gozdnega zemljišča 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz tabele vrednostnih ravni za m2 zemljišča po modelu GOZ 

 

Podatki 

Površina parcele: 22.022 m2 
Vrednostna raven: 5 
Namenska raba: gozdna zemljišča (100%) 
Dejanska raba: gozdna zemljišča (100%) 

 

Št. vred. ravni Vrednost referenčne enote (EUR)  Vrednost m2 zemljišča (EUR) 

1 3.500 0,35 

2 4.100 0,41 

3 4.800 0,48 

4 5.600 0,56 

5 6.600 0,66 

6 7.900 0,79 

7 9.500 0,95 

8 11.400 1,14 

9 13.700 1,37 

10 16.400 1,64 
 

 

Korak 3: Določitev faktorja bonitete 
 

Podatki 

Boniteta: 18 

 

Točkovni razredi in faktorji bonitete: 

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 9 0,70 

2 10 15 0,85 

3 16 20 0,95 

4 21 30 1,00 

5 31 40 1,05 

6 41 100 1,10 

 

Vrednostna raven: 5 

Fbon = 0,95 
 

TVRZ = 0,66 EUR 
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Korak 4: Določitev faktorja rastiščnega koeficienta 

 

Podatki 

Rastiščni koeficient: 7 

 

Točkovni razredi in faktorji rastiščnih koeficientov:  

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 2 0,75 

2 3 4 0,85 

3 5 6 0,90 

4 7 8 0,95 

5 9 10 1,00 

6 11 12 1,05 

7 13 14 1,10 

8 15 16 1,15 

9 17 17 1,20 

 

Korak 5: Določitev faktorja odprtosti 

 

Podatki 

Odprtost: 100 

 

Točkovni razredi in faktorji odprtosti:  

Razred 
Točke 

Faktor 
Od Do 

1 0 49 0,50 

2 50 69 0,80 

3 70 79 0,85 

4 80 99 0,90 

5 100 100 1,00 
 

Korak 6: Določitev faktorja površine gozdnega zemljišča 

 

Podatki Izračun  

Površina parcele: 22.022 m2 površina gozdnega zemljišča = površina parcele 

 

  

Frk = 0,95 
 

Fodp = 1,00 
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Točkovni razredi in faktorji površine gozdnega zemljišča:  

Razred 
Površina zemljišča v [m2] 

Faktor 
Od Do 

1 0 999 1,15 

2 1.000 4.999 1,10 

3 5.000 9.999 1,05 

4 10.000 49.999 1,00 

5 50.000 149.999 0,95 

6 150.000 499.999 0,90 
7 500.000 1.999.999 0,85 

8 2.000.000 1.000.000.000 0,80 

Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za zemljišče po modelu GOZ 

 

V = P × TVRZ × dGOZ × Fbon × Frk × Fodp × Fpov  

 

V =  22.022m2 x 0,66 EUR/m2 × 0,95 × 0,95 × 1,00 × 1,00 = 13.117,40€  

 

zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

 

 

Fpov = 1,00 
 

V = 13.100 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA MARINE IN PRISTANIŠČA (PNP)  

 

15.1 Definicija modela 

15.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za marine in pristanišča (PNP) uporablja za vrednotenje marin, pristanišč in 
spremljajočih objektov. 

Za marine in pristanišča modela PNP, kamor spadajo marine (turistična pristanišča) in pristanišča (pristanišča, 
namenjena za javni promet) v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo, je primarna značilnost opravljanje 
dejavnosti marin in pristanišč. Predmet vrednotenja so posebne enote vrednotenja, ki se v primeru marin 
vrednotijo na osnovi števila privezov in namestitev plovil, v primeru pristanišč, namenjenih za javni promet, pa 
se vrednotijo na osnovi donosa iz poslovanja osnovne pristaniške dejavnosti. 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se marine in pristanišča vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo 
izkazuje vrsta dejavnosti. Model PNP temelji na na donosu zasnovanem načinu. 

Model PNP sestavljajo vrednostne cone, vrednostne ravni, vrednostne tabele ter enačbe. 

15.1.2 Opredelitev marine in pristanišča 

 

Marina kot turistično pristanišče v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo, je funkcionalno zaključena celota, ki 
jo sestavljajo zemljišča ali njihovi deli ter deli stavb, ki so opremljeni s potrebno infrastrukturo za opravljanje 
dejavnosti marin z več kot 50 privezov v vodi. 

Pristanišče kot pristanišče, namenjeno za javni promet v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo, je funkcionalno 
zaključena celota, ki jo sestavljajo zemljišča ali njihovi deli ter deli stavb, ki so opremljeni s potrebno 
infrastrukturo za opravljanje pristaniške dejavnosti z letnimi prihodki iz dejavnosti pristanišča, višjimi od 500.000 
evrov. 

Marina ali pristanišče je lahko sestavljena iz: 

• delov stavb skupaj z zemljišči pod njimi, ki se uporabljajo izključno za dejavnost vodenja marin in 
pristanišč (zlasti prostori, v katerih so recepcija, sanitarije, tuši, naprave za pretovor, črpanje, tehtanje, 
transport, čiščenje blaga in podobno, hangarji ali hale s suhimi pokritimi privezi, skladišča, silosi ali 
garažne hiše za začasno shranjevanje blaga in poslovni prostori, ki se uporabljajo za nadzor, upravljanje 
in poslovanje marine ali pristanišča), ter 

• zemljišč ali njihovih delov, na katerih obratujejo gradbeni in inženirski objekti za potrebe marin in 
pristanišč (zlasti dvigala in žerjavi za pretovor blaga in plovil, deponije, silosi, črpalke, tehtnice, točilni 
terminali naftnih derivatov za potrebe marine ali pristanišča, čistilne, pralne, transportne naprave in 
podobno), na katerih se pretovarja in skladišči blago in plovila (terminali), na katerih so pomoli z 
nameščenimi privezi in na katerih so urejena parkirišča, ki so namenjena izključno najemnikom privezov 
ali za potrebe marine ali pristanišča. 

 
15.2 Opis modela vrednotenja  

15.2.1 Podmodela modela PNP 

 

Model PNP sestavljata naslednja dva podmodela: 

1. podmodel PNP za marine, ki temelji na številu privezov in namestitev plovil marin ter 

2. podmodel PNP za pristanišča, namenjena za javni promet, ki temelji na donosu iz poslovanja osnovne 

pristaniške dejavnosti.  
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15.2.2 Vrednostne cone 

 

Model PNE ima dve vrednostni coni, ki sta opredeljeni z dvema vrednostnima ravnema (VR), in sicer: 

cona z VR 1: območje Kopra, Izole in Ankarana, 
cona z VR 2: območje Pirana in Portoroža. 

Vrednostni coni sta določeni tako, da njuni meji ne sekata posebnih enot vrednotenja. Prikazani sta na sliki 46. 

Slika 46: Coni modela PNP in njuni vrednostni ravni 

 

15.2.3 Vrednostne ravni in referenčna posebna enota vrednotenja 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven, katere vrednosti so vezane na vrednost referenčne posebne 
enote vrednotenja. Vsaka vrednostna raven ima eno referenčno posebno enoto vrednotenja. 
Referenčna posebna enota vrednotenja podmodela PNP za marine je marina, ki ima 300 privezov v vodi, 100 
namestitev plovil na suhem in 50 namestitev plovil v hangarju. 
Referenčna posebna enota vrednotenja podmodela PNP za pristanišče je pristanišče, namenjeno za javni 
promet, ki ima prilagojeni letni donos iz poslovanja 50 mio EUR. 

 

Tabela 39: Vrednostne ravni po podmodelu PNP 

Številka vrednostne 
ravni modela PNP 

Podmodel modela PNP 
Vrednost referenčne posebne 

enote vrednotenja (EUR)  

1 
Za marine 10.460.000 

Za pristanišča, namenjena za javni promet 701.000.000  

2 
Za marine 16.090.000  

Za pristanišča, namenjena za javni promet 701.000.000  

 

  

Cona z VR 1 

Cona z VR 2 
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15.2.4 Določitev sestavin posebne enote vrednotenja 

 

Posebna enota vrednotenja po modelu za marine in pristanišča (PNP) vključuje vse tiste nepremičnine ali njihove 
dele, ki so na prostorsko oziroma funkcionalno zaokroženi lokaciji in so namenjeni opravljanju dejavnosti marin 
in pristanišč. 

Te nepremičnine ali njihovi deli so: 

• deli stavb ter 

• parcele in njihovi deleži. 

Če parcela pripada posebni enoti vrednotenja v deležu, je to zavedeno kot delež parcele v m2. 

15.2.5 Izračun posplošene vrednosti 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostni coni in vrednostni ravni 

Glede na lokacijo posamezne posebne enote vrednotenja (marine ali pristanišča) se določi odgovarjajoča 
vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostni coni in njima pripisani vrednostni ravni modela 
vrednotenja za marine in pristanišča sta predstavljeni v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 2: Določitev tipa pristanišča 

Posebni enoti vrednotenja se glede na njene fizične lastnosti določi enega izmed dveh tipov: 

1. marina, 

2. pristanišče, namenjeno za javni promet. 

 

Korak 3a za tip »marina«: Izračun posplošene vrednosti marine 

Iz tabele vrednostnih ravni, ki odgovarja vrednostni ravni (korak 1), se na podlagi tipa pristanišča (korak 2) in 
števila vseh privezov in namestitev plovil marine (privezi v vodi, namestitve plovil na suhem in namestitve plovil 
v hangarju) odčita prispevke vrednosti posameznih vrst privezov. 

Tabela vrednostnih ravni je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

Slika 47: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni po modelu za marine in pristanišča (PNP) za tip marina 

              TIP PRISTANIŠČA: MARINA 

Število privezov 
Posplošena vrednost posebne enote 

vrednotenja v EUR 

Od Do Privez v vodi 
Namestitev 
plovila na 

suhem 

Namestitev 
plovila v 
hangarju 

– –       

– –       
– –       

– –       

– –       
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Posplošena vrednost marine (Vm) je vsota vrednosti, ki jih prispevajo posamezne vrste privezov oziroma 
namestitev plovil. 

Enačba za izračun posplošene vrednosti marine po modelu: 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑇𝑚𝑣 + 𝑉𝑇𝑚𝑠 + 𝑉𝑇𝑚ℎ 
 

Oznaka Opis oznake 

Vm Posplošena vrednost marine 

VTmv Prispevek k vrednosti marine iz tabele vrednostnih ravni glede na število privezov v vodi 

VTms 
Prispevek k vrednosti marine iz tabele vrednostnih ravni glede na število namestitev 
plovil na suhem 

VTmh 
Prispevek k vrednosti marine iz tabele vrednostnih ravni glede na število namestitev 
plovil v hangarju 

 
 
Korak 3b za tip »pristanišče, namenjeno za javni promet«: Izračun prilagojenega letnega donosa iz poslovanja 

Letni donosi predstavljajo razliko med letnimi prihodki pristaniške dejavnosti in stroški pristaniške dejavnosti. 
Prilagojeni letni donos iz poslovanja PLD se izračuna tako, da se letne donose zadnjih petih let prilagodi z inflacijo, 
poleg tega pa se jih uteži, tako da ima največjo utež donos zadnjega leta (faktor 1,0), najmanjšo utež pa donos 
prvega leta (faktor 0,2). Pri izračunu se ne upošteva let, ko pristanišče še ni obratovalo. 

Enačba za izračun prilagojenega letnega donosa iz poslovanja: 

𝑃𝐿𝐷 =
∑ [(𝑃𝐿−𝑛 − 𝑆𝐿−𝑛) × 𝑖𝐿−𝑛 × 𝑘𝐿−𝑛 × (1 − 0,2 × 𝑛)]

4

𝑛=0

∑ [𝑘𝐿−𝑛 × (1 − 0,2 × 𝑛)]
4

𝑛=0

 

Oznaka Opis oznake 

PLD Prilagojeni letni donos iz poslovanja v evrih 

PL-n Prihodki pristaniške dejavnosti v letu L-n v evrih 

SL-n Stroški pristaniške dejavnosti v letu L-n v evrih 

L Zadnje leto, za katerega so v evidenci vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti 

iL-n Faktor inflacije v letu L-n, pri čemer velja iL = 1 

kL-n Faktor upoštevanja za posamezno leto: če podatek PL-n obstaja, potem kL-n=1, sicer kL-n=0 

 

Korak 4 za tip »pristanišče, namenjeno za javni promet«: Določitev posplošene vrednosti neposredno iz tabele 
vrednostnih ravni 

Iz tabele vrednostnih ravni, ki odgovarja vrednostni ravni (korak 1), se na podlagi tipa pristanišča (korak 2) in 
prilagojenega letnega donosa iz poslovanja PLD (korak 3b) odčita posplošena vrednost pristanišča, namenjenega 
za javni promet. 

Tabela vrednostnih ravni je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 
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Slika 48: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni po modelu za marine in pristanišča (PNP) za tip pristanišče, namenjeno 

za javni promet 

TIP PRISTANIŠČA: PRISTANIŠČE, NAMENJENO ZA JAVNI PROMET 

Prilagojeni letni donos iz 
poslovanja v EUR 

Posplošena vrednost 
posebne enote 

vrednotenja v EUR Od Do 
– –   

– –   
– –   

– –   

– –   

 

 

15.2.5.1 Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za marine in pristanišča (PNP)  

 

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

 

Lokacija: Piran Posplošena vrednost: 7.821.000 EUR 

 

TIP PRISTANIŠČA: marina 

ŠTEVILO PRIVEZOV V VODI: 150 

ŠTEVILO NAMESTITEV PLOVIL 
NA SUHEM: 

50 

ŠTEVILO NAMESTITEV PLOVIL 
V HANGARJU: 

30 

 

Enačba za izračun posplošene vrednosti marine po modelu: 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑇𝑚𝑣 + 𝑉𝑇𝑚𝑠 + 𝑉𝑇𝑚ℎ 
 

Oznaka Opis oznake 

Vm Posplošena vrednost marine 

VTmv Prispevek k vrednosti marine iz tabele vrednostnih ravni glede na število privezov v vodi 

VTms 
Prispevek k vrednosti marine iz tabele vrednostnih ravni glede na število namestitev 
plovil na suhem 

VTmh 
Prispevek k vrednosti marine iz tabele vrednostnih ravni glede na število namestitev 
plovil v hangarju 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostni coni in vrednostni ravni 

 

Korak 2: Določitev tipa pristanišča 
 

Tip pristanišča je »marina«. 

 

Korak 3: Izračun posplošene vrednosti marine 
 

• Podatki 

• Vrednostna raven: 2 
 

Število privezov 
Posplošena vrednost posebne enote 

vrednotenja v EUR 

Od Do Privez v vodi 
Namestitev 
plovila na 

suhem 

Namestitev 
plovila v 
hangarju 

1 19 383.300 210.800 306.700 

20 23 805.000 442.800 644.000 

24 28 997.000 548.000 797.000 

29 34 1.190.000 654.000 951.000 

35 40 1.420.000 780.000 1.130.000 

41 48 1.690.000 928.000 1.350.000 

49 58 2.030.000 1.120.000 1.630.000 

59 69 2.450.000 1.350.000 1.960.000 

70 83 2.910.000 1.600.000 2.330.000 

84 98 3.490.000 1.920.000 2.790.000 
99 116 4.100.000 2.260.000 3.280.000 

117 137 4.870.000 2.680.000 3.890.000 

138 162 5.750.000 3.160.000 4.600.000 

163 189 6.750.000 3.710.000 5.400.000 
… … … … … 

 
𝑽𝒎 = 5.750.000 𝐸𝑈𝑅 + 1.120.000 𝐸𝑈𝑅 + 951.000 𝐸𝑈𝑅 = 𝟕. 𝟖𝟐𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝑬𝑼𝑹 

 zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 

 

 

 

Vrednostna raven: 2 

VTmh =    951.000 EUR 
VTms = 1.120.000 EUR 
VTmv = 5.750.000 EUR 

V = 7.821.000 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA BENCINSKE SERVISE (PNB)  

 

16.1 Definicija modela 

16.1.1 Definiranje modela  

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za bencinske servise (PNB) uporablja za vrednotenje bencinskih servisov in 
spremljajočih objektov.  

Za bencinske servise modela PNB, kamor spadajo avtomatski bencinski servisi brez osebja, bencinski servisi s 
prodajnim mestom ter bencinski servisi ob avtocesti ali hitri cesti, je primarna značilnost opravljanje dejavnosti 
maloprodaje motornih goriv. Predmet vrednotenja so posebne enote vrednotenja, ki se vrednotijo na osnovi 
prodanih količin motornih bencinov, dizelskega goriva, utekočinjenega naftnega plina ter stisnjenega 
zemeljskega plina. 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se bencinski servisi modela PNB vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, 
ki jo izkazuje vrsta dejavnosti. Model PNB temelji na donosu zasnovanem načinu. 

Model PNB sestavljajo vrednostne cone, vrednostne ravni, vrednostne tabele, faktorji ter enačbe. 

16.1.2 Opredelitev bencinskega servisa 

 

Bencinski servis je funkcionalno zaključena celota, ki jo sestavljajo zemljišča ali njihovi deli ter deli stavb, ki so 
opremljeni z ustreznimi napravami in objekti za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno z motornimi gorivi ter 
spremljajočih dejavnosti, namenjenih uporabnikom bencinskega servisa. 

Spremljajoče dejavnosti bencinskega servisa so skladiščenje in prodaja jeklenk utekočinjenega naftnega plina za 
gospodinjsko uporabo, pranje vozil, hitri servis vozil, gostinstvo, nespecializirana prodaja trgovskega blaga, 
sanitarije in podobno. Med spremljajoče dejavnosti, namenjene uporabnikom bencinskega servisa, ne sodijo 
restavracije v ločenih stavbah, moteli in hoteli ter parkirišča za osebna in tovorna vozila, ki so parkirni del 
počivališča. 

Določeni so naslednji trije tipi bencinskega servisa: 

avtomatski bencinski servis brez osebja, ki ga sestavljajo točilna mesta z ali brez nadstreška in zemljišče, 
ki omogoča oskrbo z gorivom; 

bencinski servis s prodajnim mestom, ki ga sestavljajo točilna mesta z ali brez nadstreška skupaj z 
zemljiščem, ki omogoča oskrbo z gorivom, in spremljajoči objekti s pripadajočimi zemljišči 
(nespecializirane prodajalne trgovskega blaga, bifeji, avtopralnice, skladišča jeklenk, sanitarije in 
podobno) ter parkirišča za uporabnike storitev bencinskega servisa; 

bencinski servis na avtocesti (AC) ali hitri cesti (HC), ki ga sestavljajo točilna mesta z ali brez nadstreška 
skupaj z zemljiščem, ki omogoča oskrbo z gorivom, in spremljajoči objekti s pripadajočimi zemljišči 
(nespecializirane prodajalne trgovskega blaga, bifeji, sanitarije in podobno) in parkirišča za uporabnike 
storitev bencinskega servisa. K bencinskemu servisu ne spadajo restavracije, moteli in hoteli, parkirišča 
za osebna in tovorna vozila na počivališču ter izvozi in uvozi z in na avtoceste in hitre ceste, ki so 
namenjeni tudi počivališču. 
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16.2 Opis modela vrednotenja  

16.2.1 Vrednostne cone 

 

Model PNB ima več vrednostnih con, ki so opredeljene s tremi vrednostnimi ravnmi (VR), in sicer: 

• cone z VR 1: območja izven večjih mest in izven avtocest in hitrih cest, 

• cone z VR 2: območja večjih mest z več kot 20.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, 
Koper, Novo mesto in Velenje), 

• cone z VR 3: območja na avtocestah in hitrih cestah. 

Vrednostne cone so določene na način, da njihove meje ne sekajo posebnih enot vrednotenja. Prikazane so na 
sliki 49. 

Slika 49: Cone modela PNB in njihove vrednostne ravni 

 

16.2.2 Vrednostne ravni in referenčna posebna enota vrednotenja 

 

Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven, katere vrednosti so vezane na vrednost referenčne posebne 
enote vrednotenja. Vsaka vrednostna raven ima eno referenčno posebno enoto vrednotenja. 
 
Referenčna posebna enota vrednotenja modela PNB je bencinski servis tipa »bencinski servis s prodajnim 
mestom« s povprečno letno količino prodanih motornih goriv 4.000.000 litrov. 
 

Tabela 40: Vrednostne ravni po modelu za bencinske servise (PNB) 

Številka vrednostne ravni modela PNB 
Vrednost referenčne posebne enote 

vrednotenja (EUR)  

1  1.750.000  

2 2.050.000 

3 2.050.000 

  

 

VR 1 

VR 2 

VR 3 
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16.2.3 Določitev sestavin posebne enote vrednotenja 

 

Posebna enota vrednotenja modela za bencinske servise vključuje vse tiste nepremičnine ali njihove dele, ki so 
na prostorsko oziroma funkcionalno zaokroženi lokaciji in so namenjeni opravljanju dejavnosti bencinskega 
servisa. Te nepremičnine ali njihovi deli so: 

• deli stavb ter 
• parcele in njihovi deleži. 

Če parcela pripada posebni enoti vrednotenja v deležu, je to zavedeno kot delež parcele v m2. 

 

16.2.4 Izračun posplošene vrednosti 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

Glede na lokacijo posamezne posebne enote vrednotenja (bencinskega servisa) se določi odgovarjajoča 
vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven. Vrednostne cone in njim pripisane vrednostne ravni modela 
vrednotenja za bencinske servise so predstavljene v Mapi 4 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 2: Določitev tipa bencinskega servisa 

Posebni enoti vrednotenja se glede na njene fizične lastnosti določi enega izmed treh tipov: 

3. avtomatski bencinski servis brez osebja, 

4. bencinski servis s prodajnim mestom ali 

5. bencinski servis na avtocesti ali hitri cesti. 

 

Korak 3: Izračun povprečne letne količine prodanih motornih goriv Q 

Povprečno letno količino prodanih motornih goriv Q izračunamo iz podatkov o prodanih motornih gorivih 
(motorni bencini, dizelsko gorivo, utekočinjen naftni plin ter stisnjen zemeljski plin) za obdobje zadnjih petih let. 
Za stisnjeni zemeljski plin se prodana količina iz kilogramov v litre pretvori s faktorjem 1,5. Pri izračunu se ne 
upošteva let, ko bencinski servis  še ni obratoval. 
  
Enačba za izračun povprečne letne količine prodanih motornih goriv po modelu: 

 

 

Oznaka Opis oznake 

Q Povprečna letna količina prodanih motornih goriv v litrih 

QE_L-n V letu L-n prodana količina vseh motornih goriv v litrih 

kL-n 
Faktor upoštevanja za posamezno leto: če podatek QE_L-n obstaja, potem kL-n=1, sicer kL-

n=0 

L Zadnje leto, za katerega so v evidenci vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti 
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Korak 4: Določitev posplošene vrednosti neposredno iz tabele vrednostnih ravni 

Iz tabele vrednostnih ravni, ki odgovarja vrednostni ravni (korak 1), se na podlagi tipa bencinskega servisa (korak 
2) in povprečne letne količine prodanih motornih goriv Q (korak 3) odčita posplošena vrednost bencinskega 
servisa. Tabela vrednostnih ravni je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Slika 50: Prikaz strukture tabele vrednostnih ravni po modelu za bencinske servise (PNB) 

Letna količina prodanih 
motornih goriv v litrih 

Posplošena vrednost posebne enote 
vrednotenja v EUR 

Od Do Avtomatski S prodajalno Ob AC ali HC 

– –       

– –       
– –       

– –       

– –       

 

 

16.2.4.1 Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za bencinske servise (PNB)  

 

 

Podatki iz evidence vrednotenja: 

 

Lokacija: Celje Posplošena vrednost: 2.220.000 EUR 

 

TIP BENCINSKEGA SERVISA: bencinski servis s prodajnim mestom 

V LETU 2018 PRODANA KOLIČINA 
VSEH MOTORNIH GORIV: 

4.000.000 l 

V LETU 2017 PRODANA KOLIČINA 
VSEH MOTORNIH GORIV: 

3.500.000 l 

V LETU 2016 PRODANA KOLIČINA 
VSEH MOTORNIH GORIV: 

5.000.000 l 

V LETU 2015 PRODANA KOLIČINA 
VSEH MOTORNIH GORIV: 

4.500.000 l 

V LETU 2014 PRODANA KOLIČINA 
VSEH MOTORNIH GORIV: 

5.000.000 l 

 

Posplošena vrednost se po modelu odčita neposredno iz tabele vrednostnih ravni za bencinske servise. 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 
 

 

Korak 2: Določitev tipa bencinskega servisa 

 

Tip bencinskega servisa je »bencinski servis s prodajnim mestom«. 

 

Korak 3: Izračun povprečne letne količine prodanih motornih goriv Q 

 

 

 

Oznaka Opis oznake 

Q Povprečna letna količina prodanih motornih goriv v litrih 

QE_L-n V letu L-n prodana količina vseh motornih goriv v litrih 

kL-n 
Faktor upoštevanja za posamezno leto: če podatek QE_L-n obstaja, potem kL-n=1, sicer kL-

n=0 

L Zadnje leto, za katerega so v evidenci vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti 

 

𝑄 =
1 × 4.000.000 𝑙 + 1 × 3.500.000 𝑙 + 1 × 5.000.000 𝑙 + 1 × 4.500.000 𝑙 + 1 × 5.000.000 𝑙

5
 

Q = 4.400.000 l 

 

  

 

VR 1 

VR 2 

VR 3 
Vrednostna raven: 2 
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Korak 4: Določitev posplošene vrednosti bencinskega servisa po modelu PNB neposredno iz tabele 
vrednostnih ravni 

 

• Podatki 

• Vrednostna raven: 2 

 

Letna količina prodanih 
motornih goriv v litrih 

Posplošena vrednost posebne enote 
vrednotenja v EUR 

Od Do Avtomatski S prodajalno Ob AC ali HC 

… … … … … 

3.960.000 4.309.999 800.000 2.050.000 2.760.000 

4.310.000 4.679.999 870.000 2.220.000 3.000.000 

4.680.000 5.089.999 945.000 2.420.000 3.260.000 

… … … … … 

 

 

 

 

 

 

 

posplošena vrednost = 
2.220.000 EUR 
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 MODEL VREDNOTENJA ZA ELEKTRARNE (PNE)  

 

17.1 Definicija modela 

17.1.1 Definiranje modela  

 
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19, v nadaljevanju: 
ZMVN-1) določa, da se model za elektrarne (PNE) uporablja za vrednotenje objektov za proizvodnjo električne 
energije z močjo nad 50 kW in spremljajočih objektov. 

V skladu s 3. členom ZMVN-1 se elektrarne modela PNE vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo 
izkazuje vrsta dejavnosti. Model PNE temelji na na donosu zasnovanem načinu. 

Za elektrarne modela PNE je primarna značilnost opravljanje dejavnosti proizvodnje električne energije. 

Predmet vrednotenja so posebne enote vrednotenja, ki se vrednotijo na osnovi nazivne električne moči 
(sistemske elektrarne) ali proizvedene električne energije (ostali tipi elektrarn). 

Model PNE sestavljajo vrednostne cone, vrednostne ravni, vrednostne ter druge tabele, faktorji ter enačbe. 

17.1.2 Opredelitev elektrarne 

 
Elektrarna je funkcionalno zaokrožena celota, namenjena dejavnosti proizvodnje električne energije, ki jo 
sestavljajo: 

• deli stavb oziroma zemljišča pod stavbami ter zemljišča ali njihovi deli, ki so opremljena z ustreznimi 
napravami in objekti za proizvodnjo električne energije z električno močjo nad 50 kW ter s količnikom 
toplotne in električne moči, manjšim od 5, ter 

• zemljišča ali njihovi deli, na katerih je gibanje omejeno zaradi pravnih ali fizičnih razlogov in so 
namenjena izključno rabi elektrarne. 

Elektrarne, pri katerih gradbeni in inženirski objekti, ki se uporabljajo v tehnološkem procesu proizvodnje 
električne energije, obratujejo na stavbah (sončne celice na strehi stavbe in podobno), so sestavljene le iz zemljišč 
pod stavbami, na katerih obratujejo. 

17.1.3 Nabor elektrarn in njihovih tipov 

 
Med posebne enote vrednotenja spadajo naslednji tipi elektrarn: 

1. elektrarne, ki so pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev (sistemske elektrarne – SIE), 
2. hidroelektrarne (HE), 
3. termoelektrarne na premog in lignit (TE), 
4. elektrarne na zemeljski plin in naftne derivate (PE), 
5. jedrske elektrarne (JE), 
6. elektrarne na biomaso in bioplin (BIOE), 
7. vetrne elektrarne (VE) in 
8. sončne elektrarne (SE), 

ki izpolnjujejo naslednja pogoja: 

• na pragu elektrarne imajo več kot 50 kW nazivne električne moči in 

• na pragu elektrarne je količnik nazivne toplotne in električne moči manjši od 5. 
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17.2 Opis modela vrednotenja  

17.2.1 Podmodela modela PNE 

 
Model PNE sestavljata dva podmodela, ki se razlikujeta v tem, katere temeljne lastnosti elektrarne so upoštevane 
pri izračunu vrednosti. Podmodela modela PNE sta: 

1. podmodel PNE za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, ki temelji na 
nazivni električni moči elektrarn ter 

2. podmodel PNE za ostale tipe elektrarn, ki temelji na količini proizvedene električne energije. 

17.2.2 Določitev tipov elektrarn 

 
Tipi elektrarn so določeni na podlagi kriterija, ali so elektrarne pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih 
storitev, ter na podlagi njihovega pretežnega vira energije. 

Določitev tipa »sistemska elektrarna« oziroma elektrarna, pretežno namenjena zagotavljanju sistemskih storitev 
(SIE), se izvede na podlagi naslednjih lastnosti elektrarne za zadnje leto, za katerega so v evidenci vrednotenja 
evidentirani podatki o dejavnosti: 

• električna moč, rezervirana za sistemsko storitev terciarne regulacije frekvence, 

• nazivna električna moč na pragu elektrarne in 

• proizvedena električna energija. 

Tip »sistemska elektrarna« se dodeli tistim elektrarnam, katere imajo izpolnjena oba naslednja pogoja: 

• količnik električne moči, rezervirane za sistemsko storitev terciarne regulacije frekvence, in nazivne 
električne moči na pragu elektrarne je večji od 0,4 ter 

• količnik proizvedene električne energije v kWh in nazivne električne moči na pragu elektrarne v kW je 
manjši od 500. 

Elektrarnam, ki gornjih dveh pogojev ne izpolnjujejo, se dodeli tip elektrarne na podlagi pretežnega vira energije, 
kot prikazuje tabela 41. 

Tabela 41: Tipi elektrarn glede na njihov pretežni vir energije 

Tip elektrarne Viri energije 

Hidroelektrarna (HE) Vodni potencial 

Termoelektrarna (TE) 
Lignit 
Rjavi premog 
Črni premog 

Elektrarna na zemeljski plin ali naftne 
derivate (PE) 

Zemeljski plin 
Naftni derivati 

Jedrska elektrarna (JE) Jedrsko gorivo 

Elektrarna na biomaso ali bioplin (BIOE) 

Biomasa 
Bioplin 
Rastlinsko olje 
Deponijski plin in plin čistilnih naprav 

Vetrna elektrarna (VE) Veter 

Sončna elektrarna (SE) Sonce 

 

17.2.3 Vrednostne cone 

 
Model PNE ima eno vrednostno cono, ki obsega celotno Slovenijo, z eno vrednostno ravnijo. 
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17.2.4 Vrednostne ravni in referenčna posebna enota vrednotenja 

 
Vsaki vrednostni coni je dodeljena vrednostna raven, katere vrednosti so vezane na vrednost referenčne posebne 
enote vrednotenja. Vsaka vrednostna raven ima po eno referenčno posebno enoto vrednotenja za vsak 
podmodel. 

 
Referenčna posebna enota vrednotenja podmodela PNE za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju 
sistemskih storitev, je sistemska elektrarna (SIE), ki ima 300 MW nazivne električne moči na pragu elektrarne in 
40 let preostale življenjske dobe. 

 
Referenčna posebna enota vrednotenja podmodela PNE za ostale elektrarne je hidroelektrarna (HE), ki ima 4 
MW nazivne električne moči na pragu elektrarne in 7.800 MWh povprečne 5-letne proizvodnje električne 
energije na pragu. 

Tabela 42: Vrednostna raven podmodelov modela za elektrarne (PNE) 

Številka vrednostne 
ravni modela PNE 

Podmodel modela PNE 
Vrednost referenčne posebne 

enote vrednotenja (EUR)  

1 Za sistemske elektrarne 60.500.000  

1 Za ostale tipe elektrarn 2.630.000 

 

17.2.5 Določitev sestavin posebne enote vrednotenja 

 
Posebna enota vrednotenja po modelu za elektrarne (PNE) vključuje vse tiste nepremičnine ali njihove dele, ki 
so del funkcionalno zaokrožene celote in so namenjene opravljanju dejavnosti proizvodnje električne energije. 

Te nepremičnine ali njihovi deli so: 

• deli stavb ter 

• parcele in njihovi deleži, ki so namenjene izključno obratovanju elektrarne. 

Če parcela pripada posebni enoti vrednotenja v deležu, je to zavedeno kot delež parcele v m2. 

17.2.6 Izračun posplošene vrednosti 

17.2.6.1 Podmodel za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev 

 
Elektrarni se podmodel modela PNE dodeli na podlagi tipa elektrarne. 

Podmodel za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, se dodeli sistemskim 
elektrarnam (SIE). 

Enačba za izračun posplošene vrednosti po podmodelu PNE za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju 
sistemskih storitev:  

V = TVR × FZD 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost, določena za sistemske elektrarne po podmodelu PNE 

TVR Vrednost elektrarne iz tabele vrednostne ravni za sistemske elektrarne 

FZD Faktor preostale življenjske dobe sistemske elektrarne 
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Koraki izračuna posplošene vrednosti: 

 
Slika 51: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu PNE za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju 

sistemskih storitev 

 

 

 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

Model za elektrarne PNE ima eno vrednostno cono in eno vrednostno raven, zato so vse elektrarne v vrednostni 
coni z vrednostno ravnijo 1. 

Vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven modela vrednotenja za elektrarne je predstavljena v Mapi 4 
- GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 2: Določitev vrednosti iz tabele vrednostne ravni za elektrarno, pretežno namenjeno zagotavljanju 
sistemskih storitev 

Iz tabele vrednostne ravni za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, se na podlagi 
podatka o nazivni električni moči na pragu elektrarne v zadnjem letu, za katerega so v evidenci vrednotenja 
evidentirani podatki o dejavnosti, odčita vrednost sistemske elektrarne TVR. 

Tabela vrednostne ravni je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

Slika 52: Prikaz strukture tabele vrednostne ravni po modelu za elektrarne (PNE) za tip elektrarne, pretežno namenjene 
zagotavljanju sistemskih storitev 

VREDNOSTNA RAVEN 1 
TIP ELEKTRARNE: ELEKTRARNA, PRETEŽNO NAMENJENA ZAGOTAVLJANJU SISTEMSKIH STORITEV 

Nazivna električna moč 
elektrarne v kW 

Posplošena vrednost 
posebne enote 

vrednotenja v EUR Od Do 

– –   
– –   

– –   

– –   
– –   

 
Korak 3: Izračun preostale življenjske dobe elektrarne ali njenega bloka 

Način izračuna preostale življenjske dobe se razlikuje glede na to, ali ima elektrarna enega ali več blokov za 
proizvodnjo električne energije: 

• elektrarnam, ki imajo en blok, se preostala življenjska doba izračuna za elektrarno kot celoto, 

• elektrarnam, ki imajo dva ali več blokov, se preostala življenjska doba izračuna za vsak blok. 

Preostala življenjska doba elektrarne ali posameznega bloka za proizvodnjo električne energije se po modelu PNE 
določi na podlagi naslednjih podatkov: 

• leto začetka obratovanja elektrarne ali bloka elektrarne, 

• leto zadnje posodobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki podaljšuje življenjsko 
dobo, 

• datum, ko se izteče življenjska doba elektrarne ali njenega bloka v obstoječem stanju, 

• pričakovana življenjska doba elektrarne in njenih posameznih blokov ter 

• datum oziroma leto izračuna posplošene vrednosti. 

V =  TVR  ×  FZD 

korak 1, 2 korak 5 korak 3, 4 
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Pričakovana življenjska doba za elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, in njihovih 
posameznih proizvodnih blokov, je 40 let. 

Izračun preostale življenjske dobe elektrarne ali njenega bloka se izvede z enačbo: 

 

𝑍𝐷𝑜𝑠𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 {

𝐿𝑧𝑎𝑐 + 𝑍𝐷𝑝𝑟 − 𝐿𝑖𝑧𝑟
𝐿𝑝𝑜𝑠 + 𝑍𝐷𝑝𝑟 × 0,5 − 𝐿𝑖𝑧𝑟
𝐿(𝑑𝑎𝑡𝑖𝑧𝑡 − 𝑑𝑎𝑡𝑖𝑧𝑟)

 

 

Oznaka Opis oznake 

ZDost Preostala življenjska doba elektrarne ali njenega bloka v letih 

Lzac Leto začetka obratovanja elektrarne ali njenega bloka 

ZDpr Pričakovana življenjska doba elektrarne v letih (glede na tip elektrarne) 

Lizr Leto izračuna posplošenih vrednosti 

Lpos 
Leto zadnje posodobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki 
podaljšuje življenjsko dobo 

datizt Datum izteka življenjske dobe elektrarne ali bloka v obstoječem stanju 

datizr Datum izračuna posplošenih vrednosti 

L(datizt – datizr) 
Dolžina obdobja od datuma izračuna posplošene vrednosti do datuma izteka 
življenjske dobe, v letih  

 

Korak 4: Izračun faktorja preostale življenjske dobe za elektrarno, pretežno namenjeno zagotavljanju 
sistemskih storitev 

Faktor preostale življenjske dobe elektrarne se določi oziroma izračuna na dva načina, odvisno od števila blokov 
elektrarne: 

• za elektrarne, ki imajo en blok za proizvodnjo električne energije, je faktor preostale življenjske dobe 
FŽD določen neposredno s tabelo faktorjev preostalih življenjskih dob na podlagi podatka o preostali 
življenjski dobi elektrarne (korak 3); 

• za elektrarne, ki imajo dva ali več blokov za proizvodnjo električne energije, se najprej določijo faktorji 
preostalih življenjskih dob FŽD_i posameznih blokov s tabelo faktorjev preostalih življenjskih dob na 
podlagi podatkov o preostalih življenjskih dobah blokov (korak 3), 

faktor preostale življenjske dobe FŽD je nato določen kot tehtano povprečje FŽD_i posameznih blokov 
(za utež se uporabi nazivna električna moč posameznega bloka): 

𝐹Ž𝐷 =
∑ [𝐹Ž𝐷_𝑖 × 𝑃𝑒𝑙_𝑖]
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑒𝑙_𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Oznaka Opis oznake 

FŽD Faktor preostale življenjske dobe sistemske elektrarne 

FŽD_i Faktor preostale življenjske dobe posameznega bloka sistemske elektrarne 

Pel_i Nazivna električna moč posameznega bloka sistemske elektrarne 

n Število blokov sistemske elektrarne 
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Tabela faktorjev preostalih življenjskih dob je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

Slika 53: Prikaz strukture tabele faktorjev preostale življenjske dobe za sistemske elektrarne  

Preostala 
življenjska 
doba od 

Preostala 
življenjska 
doba do 

Faktor preostale življenjske 
dobe 

– –   

– –   
– –   

– –   

 
  
Korak 5: Izračun posplošene vrednosti elektrarne, pretežno namenjene zagotavljanju sistemskih storitev, po 

modelu PNE 

Z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost elektrarne (V) po enačbi: 

V = TVR × FZD  , kjer je TVR vrednost iz tabele vrednostne ravni (korak 2), FZD pa faktor preostale življenjske 

dobe elektrarne (korak 4). 
 
Zaokroževanje posplošene vrednosti posebnih enot vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

17.2.6.2 Podmodel za ostale tipe elektrarn 

 
Elektrarni se podmodel modela PNE dodeli na podlagi tipa elektrarne. 

Podmodel za ostale tipe elektrarn se dodeli vsem tipom elektrarn, razen sistemskim elektrarnam. 

Enačbi za izračun posplošene vrednosti po podmodelu: 

V = TVR  za hidroelektrarne (HE) 

V = TVR × FZD  za ostale tipe elektrarn 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost elektrarne, določena po podmodelu PNE za ostale tipe elektrarn 

TVR Vrednost elektrarne iz tabele vrednostne ravni 

FZD Faktor preostale življenjske dobe elektrarne 

Koraki izračuna posplošene vrednosti: 
 

Slika 54: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu PNE za ostale tipe elektrarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidroelektrarne:  

Ostali tipi elektrarn:  

V =  TVR 

korak 1, 2, 3, 4 korak 7 

V =  TVR  ×  FZD 

korak 1, 2, 3, 4 korak 5, 6 korak 7 
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Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 

Model za elektrarne PNE ima eno vrednostno cono in eno vrednostno raven, zato so vse elektrarne v vrednostni 
coni z vrednostno ravnijo 1. 

Vrednostna cona in njej pripisana vrednostna raven modela vrednotenja za elektrarne je predstavljena v Mapi 4 
- GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

 

Korak 2: Določitev tipa elektrarne 

Elektrarni, kateri je dodeljen podmodel za ostale tipe elektrarn, se dodeli tip elektrarne glede na pretežni vir 
energije v zadnjem letu, za katerega so v evidenci vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti (poglavje 
Določitev tipov elektrarn). 

 

Korak 3: Izračun povprečne letne prilagojene proizvodnje električne energije Wprilag 

Na osnovi podatkov o proizvedeni električni energiji v zadnjih petih letih oz. od leta zadnje spremembe električne 
moči elektrarne, če se je ta glede na predhodno leto spremenila za najmanj 10 %, se izračuna povprečno letno 
proizvodnjo električne energije. Pri izračunu se ne upošteva let, ko elektrarna še ni obratovala. 

V primeru, da so povprečne letne obratovalne ure elektrarne (količnik povprečne letne proizvedene električne 
energije na pragu in električne moči na pragu) manjše od minimalnih letnih obratovalnih ur LOUmin, se povprečna 
letna proizvodnja električne energije izračuna na osnovi minimalnih letnih obratovalnih ur. 

Na podlagi izračunane povprečne letne proizvodnje električne energije se z upoštevanjem podatka o razmerju 
toplotne in električne moči elektrarne izračuna povprečna letna prilagojena proizvodnja električne energije 
Wprilag. 

 

𝑊𝑝𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔 = 𝑀𝐴𝑋

{
 
 

 
 
∑ [𝑘𝐿−𝑛 ×𝑊𝐿−𝑛]
4
𝑛=0

∑ 𝑘𝐿−𝑛
4
𝑛=0

× [1 + 𝑘 ×
𝑃𝑡𝑜𝑝𝑙𝐿
𝑃𝑒𝑙𝐿

]

𝑃𝑒𝑙𝐿 × 𝐿𝑂𝑈𝑚𝑖𝑛 × [1 + 𝑘 ×
𝑃𝑡𝑜𝑝𝑙𝐿
𝑃𝑒𝑙𝐿

]

 

 

Oznaka Opis oznake 

Wprilag Povprečna letna prilagojena proizvodnja električne energije 

WL-n Proizvedena električna energija na pragu elektrarne v letu L-n 

kL-n 

Faktor upoštevanja za posamezno leto: 

- kL-n=1 za n=0, 

- če je izpolnjen pogoj ABS[Pel_L-n+1 − Pel_L-n] ≥ 0,1× Pel_L-n za n>0, potem kL-n=0 
(za n in tudi za vse večje n), sicer kL-n=1 

Pel_L Nazivna električna moč na pragu elektrarne v letu L 

Ptopl_L Nazivna toplotna moč na pragu elektrarne v letu L (v primeru soproizvodnje toplote) 

LOUmin 
Minimalne letne obratovalne ure glede na vir energije (iz tabele minimalnih letnih 
obratovalnih ur) 

L Zadnje leto, za katerega so v evidenci vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti 

k 
Faktor upoštevanja soproizvodnje toplote glede na tip elektrarne (iz tabele faktorjev 
upoštevanja soproizvodnje toplote) 

 
Tabeli minimalnih letnih obratovalnih ur (LOUmin) in faktorjev upoštevanja soproizvodnje toplote (k) sta dostopni 
v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 



 
MODEL ZA ELEKTRARNE (PNE) 

  
 
 

164 

Korak 4: Določitev vrednosti iz tabele vrednostne ravni za ostale tipe elektrarn 

Iz tabele vrednostne ravni se na podlagi tipa elektrarne (korak 2) in podatka o povprečni letni prilagojeni 
proizvodnji električne energije (korak 3) določi vrednost elektrarne TVR. 

Tabela vrednostne ravni je dostopna v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

Slika 55: Prikaz strukture tabele vrednostne ravni po modelu za elektrarne (PNE) za ostale tipe elektrarn 

VREDNOSTNA RAVEN 1 
TIP ELEKTRARNE: OSTALI TIPI ELEKTRARN 

Prilagojena letna 
proizvodnja elektrike v 

MWh 

Posplošena vrednost posebne enote 
vrednotenja v EUR 

Od Do HE TE PE JE BIOE VE SE 

– –           

– –           
– –           

– –           

– –           

 
Korak 5: Izračun preostale življenjske dobe elektrarne ali njenega bloka 

Preostala življenjska doba se izračunava za vse tipe elektrarn, razen za hidroelektrarne (HE). 

Način izračuna preostale življenjske dobe se razlikuje glede na to, ali ima elektrarna enega ali več blokov za 
proizvodnjo električne energije: 

• elektrarnam, ki imajo en blok, se preostala življenjska doba izračuna za elektrarno kot celoto, 

• elektrarnam, ki imajo dva ali več blokov, se preostala življenjska doba izračuna za vsak blok. 

Preostala življenjska doba elektrarne ali posameznega bloka za proizvodnjo električne energije se po modelu PNE 
določi na podlagi naslednjih podatkov: 

• leto začetka obratovanja elektrarne ali bloka elektrarne, 

• leto zadnje posodobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki podaljšuje življenjsko 
dobo, 

• datum izteka življenjske dobe elektrarne ali njenega bloka v obstoječem stanju, 

• pričakovana življenjska doba elektrarne in njenih posameznih blokov (glede na tip elektrarne) ter 

• datum oziroma leto izračuna posplošene vrednosti. 

Pričakovana življenjska doba po tipih elektrarn (korak 2) je: 

• 40 let za termoelektrarne na premog in lignit (TE), 

• 10 let za elektrarne na zemeljski plin in naftne derivate (PE), 

• 40 let za jedrske elektrarne (JE), 

• 15 let za elektrarne na biomaso in bioplin (BIOE), 

• 25 let za vetrne elektrarne (VE) in 

• 30 let za sončne elektrarne (SE). 
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Izračun preostale življenjske dobe elektrarne ali njenega bloka se izvede z enačbo: 

𝑍𝐷𝑜𝑠𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 {

𝐿𝑧𝑎𝑐 + 𝑍𝐷𝑝𝑟 − 𝐿𝑖𝑧𝑟
𝐿𝑝𝑜𝑠 + 𝑍𝐷𝑝𝑟 × 0,5 − 𝐿𝑖𝑧𝑟
𝐿(𝑑𝑎𝑡𝑖𝑧𝑡 − 𝑑𝑎𝑡𝑖𝑧𝑟)

 

 

Oznaka Opis oznake 

ZDost Preostala življenjska doba elektrarne ali njenega bloka v letih 

Lzac Leto začetka obratovanja elektrarne ali njenega bloka 

ZDpr Pričakovana življenjska doba elektrarne v letih (glede na tip elektrarne) 

Lizr Leto izračuna posplošenih vrednosti 

Lpos 
Leto zadnje posodobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki 
podaljšuje življenjsko dobo 

datizt Datum izteka življenjske dobe elektrarne ali bloka v obstoječem stanju 

datizr Datum izračuna posplošenih vrednosti 

L(datizt – datizr) 
Dolžina obdobja od datuma izračuna posplošene vrednosti do datuma izteka 
življenjske dobe, v letih  

 
Korak 6: Določitev faktorja preostale življenjske dobe za ostale tipe elektrarn 

Faktor preostale življenjske dobe se določa za vse tipe elektrarn, razen za hidroelektrarne (HE). Določi se na dva 
načina, odvisno od števila blokov elektrarne: 

• za elektrarne, ki imajo en blok za proizvodnjo električne energije, je faktor preostale življenjske dobe 
FŽD določen neposredno s tabelo faktorjev preostalih življenjskih dob na podlagi podatka o preostali 
življenjski dobi elektrarne (korak 5) in na podlagi tipa elektrarne (korak 2); 

• za elektrarne, ki imajo dva ali več blokov za proizvodnjo električne energije, se faktor preostale 
življenjske dobe FŽD določi neposredno s tabelo faktorjev preostalih življenjskih dob na osnovi preostale 
življenjske dobe bloka z najdaljšo preostalo življenjsko dobo (korak 5) in na podlagi tipa elektrarne 
(korak 2). 

  
Tabele faktorjev preostalih življenjskih dob so dostopne v Mapi 3 - GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV. 

Slika 56: Prikaz strukture tabele faktorjev preostale življenjske dobe za posamezen tip elektrarne 

Preostala 
življenjska 
doba od 

Preostala 
življenjska 
doba do 

Faktor preostale življenjske 
dobe 

– –   

– –   
– –   

– –   

– –   

 

Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za ostale tipe elektrarn po modelu PNE 

Izračun posplošene vrednosti (V) se razlikuje po tipu elektrarne (korak 2): 

• hidroelektrarne (HE): z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost 
hidroelektrarne (V) po enačbi: 

V = TVR  , kjer je TVR vrednost iz tabele vrednostne ravni (korak 4). 

 

• ostali tipi elektrarn: z uporabo do sedaj zbranih podatkov izračunamo posplošeno vrednost ostalih tipov 
elektrarn (V) po enačbi: 
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V = TVR × FZD , kjer je TVR vrednost iz tabele vrednostne ravni (korak 4), FZD pa faktor preostale 

življenjske dobe elektrarne (korak 6). 
 
Zaokroževanje posplošene vrednosti posebne enote vrednotenja se izvrši na način, ki je določen v 23. členu 
ZMVN-1. 

 

17.2.6.1 Primer izračuna posplošene vrednosti po modelu za elektrarne (PNE)  

 

 

Podatki iz evidence vrednotenja:  

 

Lokacija: Velenje Datum izračuna posplošene vrednosti: 01. 01. 2019 

 Posplošena vrednost: 1.148.000 EUR 

 

PRETEŽNI VIR ENERGIJE: zemeljski plin 

NAZIVNA ELEKTRIČNA MOČ NA PRAGU ELEKTRARNE V LETU 2014: / 

NAZIVNA ELEKTRIČNA MOČ NA PRAGU ELEKTRARNE V LETU 2015: 990 kW 

NAZIVNA ELEKTRIČNA MOČ NA PRAGU ELEKTRARNE V LETU 2016: 990 kW 

NAZIVNA ELEKTRIČNA MOČ NA PRAGU ELEKTRARNE V LETU 2017: 990 kW 

NAZIVNA ELEKTRIČNA MOČ NA PRAGU ELEKTRARNE V LETU 2018: 990 kW 

ELEKTRIČNA MOČ, REZERVIRANA ZA SISTEMSKO STORITEV TERCIARNE 
REGULACIJE FREKVENCE V LETU 2018: 

0 kW 

NAZIVNA TOPLOTNA MOČ NA PRAGU ELEKTRARNE V LETU 2018: 1.100 kW 

ŠTEVILO BLOKOV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE: 1 

PROIZVEDENA ELEKTRIČNA ENERGIJA NA PRAGU ELEKTRARNE V LETU 2014: / 

PROIZVEDENA ELEKTRIČNA ENERGIJA NA PRAGU ELEKTRARNE V LETU 2015: 3.500 MWh 

PROIZVEDENA ELEKTRIČNA ENERGIJA NA PRAGU ELEKTRARNE V LETU 2016: 3.600 MWh 

PROIZVEDENA ELEKTRIČNA ENERGIJA NA PRAGU ELEKTRARNE V LETU 2017: 4.500 MWh 

PROIZVEDENA ELEKTRIČNA ENERGIJA NA PRAGU ELEKTRARNE V LETU 2018: 4.000 MWh 

LETO ZAČETKA OBRATOVANJA ELEKTRARNE: 2015 

LETO ZADNJE POSODOBITVE, PRENOVE ALI NADGRADNJE ELEKTRARNE ALI 
NJENEGA BLOKA, KI PODALJŠUJE ŽIVLJENJSKO DOBO: 

/ 

DATUM IZTEKA ŽIVLJENJSKE DOBE ELEKTRARNE V OBSTOJEČEM STANJU 31. 03. 2025 

 

Uvodni korak: Določitev tipa elektrarne in dodelitev podmodela modela PNE 

Določitev, ali gre za elektrarno pretežno namenjeno zagotavljanju sistemskih storitev (sistemsko elektrarno): 

• količnik električne moči, rezervirane za sistemsko storitev terciarne regulacije frekvence, in nazivne 
električne moči na pragu elektrarne v letu 2018 = 0 kW / 990 kW = 0 

• količnik proizvedene električne energije na pragu elektrarne v letu 2018 in nazivne električne moči na 
pragu elektrarne v letu 2018 = 4.000.000 kW / 990 kW = 4.040,4 

Elektrarna ne izpolnjuje pogojev sistemske elektrarne. 

Na podlagi pretežnega vira energije se ji dodeli tip »Elektrarna na zemeljski plin ali naftne derivate«. 
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Tabela: Tipi elektrarn glede na njihov pretežni vir energije 

Tip elektrarne Viri energije 

Hidroelektrarna (HE) Vodni potencial 

Termoelektrarna (TE) 
Lignit 
Rjavi premog 
Črni premog 

Elektrarna na zemeljski plin ali naftne 
derivate (PE) 

Zemeljski plin 
Naftni derivati 

Jedrska elektrarna (JE) Jedrsko gorivo 

… … 

Glede na tip elektrarne, se elektrarni po modelu PNE dodeli »podmodel PNE za ostale tipe elektrarn«. 

Enačbi za izračun posplošene vrednosti po podmodelu: 

V = TVR  za hidroelektrarne (HE) 

V = TVR × FZD  za ostale tipe elektrarn 

 

Oznaka Opis oznake 

V Posplošena vrednost elektrarne, določena po podmodelu PNE za ostale tipe elektrarn 

TVR Vrednost elektrarne iz tabele vrednostne ravni 

FZD Faktor preostale življenjske dobe elektrarne 

Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti: 
 

Slika 4: Prikaz korakov izračuna posplošene vrednosti po modelu PNE za ostale tipe elektrarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračun posplošene vrednosti elektrarne na zemeljski plin ali naftne derivate se izvede po korakih za ostale tipe 
elektrarn. 

 

Korak 1: Določitev lokacije – vrednostne cone in vrednostne ravni 
 

Model za elektrarne PNE ima eno vrednostno cono in eno vrednostno raven → Vrednostna raven: 1 

 

Korak 2: Določitev tipa elektrarne 

 

Tip elektrarne je  »elektrarna na zemeljski plin ali naftne derivate (PE)«.  

Hidroelektrarne:  

Ostali tipi elektrarn:  

V =  TVR 

korak 1, 2, 3, 4 korak 7 

V =  TVR  ×  FZD 

korak 1, 2, 3, 4 korak 5, 6 korak 7 
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Korak 3: Izračun povprečne letne prilagojene proizvodnje električne energije Wprilag 

 

𝑊𝑝𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔 = 𝑀𝐴𝑋

{
 
 

 
 
∑ [𝑘𝐿−𝑛 ×𝑊𝐿−𝑛]
4
𝑛=0

∑ 𝑘𝐿−𝑛
4
𝑛=0

× [1 + 𝑘 ×
𝑃𝑡𝑜𝑝𝑙𝐿
𝑃𝑒𝑙𝐿

]

𝑃𝑒𝑙𝐿 × 𝐿𝑂𝑈𝑚𝑖𝑛 × [1 + 𝑘 ×
𝑃𝑡𝑜𝑝𝑙𝐿
𝑃𝑒𝑙𝐿

]

 

 

Oznaka Opis oznake 

Wprilag Povprečna letna prilagojena proizvodnja električne energije 

WL-n Proizvedena električna energija na pragu elektrarne v letu L-n 

kL-n 

Faktor upoštevanja za posamezno leto: 

- kL-n=1 za n=0, 

- če je izpolnjen pogoj ABS[Pel_L-n+1 − Pel_L-n] ≥ 0,1× Pel_L-n za n>0, potem kL-n=0 
(za n in tudi za vse večje n), sicer kL-n=1 

Pel_L Nazivna električna moč na pragu elektrarne v letu L 

Ptopl_L Nazivna toplotna moč na pragu elektrarne v letu L (v primeru soproizvodnje toplote) 

LOUmin 
Minimalne letne obratovalne ure glede na vir energije (iz tabele minimalnih letnih 
obratovalnih ur) 

L Zadnje leto, za katerega so v evidenci vrednotenja evidentirani podatki o dejavnosti 

k 
Faktor upoštevanja soproizvodnje toplote glede na tip elektrarne (iz tabele faktorjev 
upoštevanja soproizvodnje toplote) 

 

Izračun povprečne letne proizvodnje električne energije: 

∑ [𝒌𝑳−𝒏 ×𝑾𝑳−𝒏]
𝟒
𝒏=𝟎

∑ 𝒌𝑳−𝒏
𝟒
𝒏=𝟎

=
𝟏 × 𝟒. 𝟎𝟎𝟎 𝑴𝑾𝒉+ 𝟏 × 𝟒. 𝟓𝟎𝟎 𝑴𝑾𝒉 + 𝟏 × 𝟑. 𝟔𝟎𝟎 𝑴𝑾𝒉+ 𝟏 × 𝟑. 𝟓𝟎𝟎 𝑴𝑾𝒉 + 𝟎 × 𝟎𝑴𝑾𝒉

𝟒
 

= 𝟑. 𝟗𝟎𝟎 𝑴𝑾𝒉 

 

Določitev minimalnih letnih obratovalnih ur (LOUmin) iz tabele minimalnih obratovalnih ur glede na vir energije: 

Vir energije Minimalne letne obratovalne ure  

Vodni potencial 1.000 

Lignit 1.500 

Rjavi premog 1.500 

Črni premog 1.500 

Zemeljski plin 1.500 

Naftni derivati 1.500 

… … 

 

  

LOUmin = 1.500 h 
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Določitev faktorja upoštevanja soproizvodnje toplote iz tabele faktorjev upoštevanja soproizvodnje toplote: 

 

Tip elektrarne 
Faktor upoštevanja 

soproizvodnje toplote 

Hidroelektrarna 0,00 

Termoelektrarna  0,70 

Elektrarna na zemeljski plin ali naftne 
derivate  

0,30 

Jedrska elektrarna  0,50 

Elektrarna na biomaso ali bioplin  0,25 

… … 

 

Izračun povprečne letne prilagojene proizvodnje električne energije Wprilag: 

 

𝑾𝒑𝒓𝒊𝒍𝒂𝒈 = 𝑀𝐴𝑋{
3.900 𝑀𝑊ℎ × [1 + 0,3 ×

1.100 𝑘𝑊

990 𝑘𝑊
]

990 𝑘𝑊 × 1.500 ℎ × [1 + 0,3 ×
1.100 𝑘𝑊

990 𝑘𝑊
]

= 𝑀𝐴𝑋 {
5.200 𝑀𝑊ℎ

1.980 𝑀𝑊ℎ
 

= 𝟓. 𝟐𝟎𝟎 𝑴𝑾𝒉 

 

Korak 4: Določitev vrednosti iz tabele vrednostne ravni za ostale tipe elektrarn 

• Podatki 

• Vrednostna raven: 1 

 

Prilagojena letna 
proizvodnja elektrike v 

MWh 

Posplošena vrednost posebne enote 
vrednotenja v EUR 

Od Do HE TE PE JE BIOE VE SE 

… … … … … … … … … 

4.100 4.469 1.400.000 521.000 1.280.000 776.000 1.840.000 4.080.000 10.900.000 

4.470 4.859 1.530.000 567.000 1.390.000 844.000 2.000.000 4.450.000 11.800.000 

4.860 5.299 1.670.000 618.000 1.520.000 919.000 2.180.000 4.840.000 12.900.000 

5.300 5.769 1.830.000 673.000 1.650.000 1.000.000 2.370.000 5.270.000 14.000.000 

… … … … … … … … … 

 
 
 
  

k = 0,30 

TVR = 1.520.000 EUR 
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Korak 5: Izračun preostale življenjske dobe elektrarne 

𝑍𝐷𝑜𝑠𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 {

𝐿𝑧𝑎𝑐 + 𝑍𝐷𝑝𝑟 − 𝐿𝑖𝑧𝑟
𝐿𝑝𝑜𝑠 + 𝑍𝐷𝑝𝑟 × 0,5 − 𝐿𝑖𝑧𝑟
𝐿(𝑑𝑎𝑡𝑖𝑧𝑡 − 𝑑𝑎𝑡𝑖𝑧𝑟)

 

 

Oznaka Opis oznake 

ZDost Preostala življenjska doba elektrarne ali njenega bloka v letih 

Lzac Leto začetka obratovanja elektrarne ali njenega bloka 

ZDpr Pričakovana življenjska doba elektrarne v letih (glede na tip elektrarne) 

Lizr Leto izračuna posplošenih vrednosti 

Lpos 
Leto zadnje posodobitve, prenove ali nadgradnje elektrarne ali njenega bloka, ki 
podaljšuje življenjsko dobo 

datizt Datum izteka življenjske dobe elektrarne ali bloka v obstoječem stanju 

datizr Datum izračuna posplošenih vrednosti 

L(datizt – datizr) 
Dolžina obdobja od datuma izračuna posplošene vrednosti do datuma izteka 
življenjske dobe, v letih  

 
Elektrarna ima en blok za proizvodnjo električne energije, zato se preostala življenjska doba izračuna za 
elektrarno kot celoto. 

Pričakovana življenjska doba (ZDpr) za elektrarne na zemeljski plin in naftne derivate je 10 let. 
 

𝑍𝐷𝑜𝑠𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 {
2015 + 10 − 2019
0 + 10 × 0,5 − 2019

𝐿(31.03.2025 − 01.01.2019)
= 𝑀𝐴𝑋 {

6 𝑙𝑒𝑡
−2014 𝑙𝑒𝑡
6,244 𝑙𝑒𝑡

     = 6,244 𝑙𝑒𝑡 

 
Korak 6: Določitev faktorja preostale življenjske dobe za ostale tipe elektrarn 

Elektrarna ima en blok za proizvodnjo električne energije, zato se faktor preostale življenjske dobe (FŽD) določi 
neposredno s tabelo faktorjev preostalih življenjskih dob na podlagi podatka o preostali življenjski dobi elektrarne 
(ZDost) in na podlagi tipa elektrarne (PE): 
 

Preostala 
življenjska 
doba od 

Preostala 
življenjska 
doba do 

Faktor preostale življenjske 
dobe 

… … … 
4 5 0,6074 

5 6 0,6836 

6 7 0,7551 

7 8 0,8222 
8 9 0,8852 

… … … 

 
Korak 7: Izračun posplošene vrednosti za ostale tipe elektrarn po modelu PNE 

V = TVR × FZD  = 1.520.000 EUR × 0,7551 = 1.147.752 EUR 

 
         zaokroževanje (23. člen ZMVN-1) 
 
 

KONEC DOKUMENTA 

FŽD = 0,7551 

V = 1.148.000 EUR 
 


