
       
 

Maribor, Ljubljana, Koper, 10.10.2018 

 

V A B I L O 
 
 

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v 

sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije, vabimo na posvet  

 

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – 

vloga občin pri uveljavitvi modelov množičnega vrednotenja, 
 

 

na katerem bomo občinam predstavili Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v delu, 

ki se nanaša na modele vrednotenja in postopke, ki se nanašajo na prvo fazo procesa 

množičnega vrednotenja, v kateri sodelujejo tudi občine. 

 

Posvet bo izveden na treh lokacijah: 

 

• v ponedeljek, 22. 10. 2018 od 9.00-13.00 v MARIBORU 

(v prostorih Razstavišča Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7) 

 

• v sredo, 24. 10. 2018 od 9.00-13.00 v LJUBLJANI 

(v dvorani Državnega sveta Šubičeva 4) 

 

• v petek, 26. 10. 2018 od 9.00-13.00 v NOVI GORICI 

(v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1) 

 

 

Osrednja tema posveta bo predvsem vloga občin pri uveljavitvi modelov množičnega 

vrednotenja, v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ( ZMVN-1) 

in sicer: 

 

- sodelovanje občin in javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja in podrobnejša 

vsebina postopkov, kot to določata 17. in 19. člen ZMVN-1, ter naloge občin in Urada 

za množično vrednotenje nepremičnin ( UMVN) v teh postopkih; 

 

- časovnica izvedbe postopkov po ZMVN-1 in organizacija ter način dela občin in 

UMVN pri Geodetski upravi Republike Slovenije v obeh postopkih. 

 

 



       
 

Dnevni red posveta: 

 

1. Uvodni pozdrav in napoved vsebine posveta 

2. Sodelovanje občin v postopkih določitve  modelov vrednotenja 

3. Razprava 

 

 

Posveti so brezplačni! 

 

 

PREDHODNA PRIJAVA 

Zaradi lažje organizacije vas naprošamo, da nam predhodno pošljete prijavo (ime, priimek, 

elektronski naslov in občina/organizacija) glede na lokacijo posveta, katerega se bi želeli 

udeležiti in sicer: 

 

• 22. 10. 2018, MARIBOR / PRIJAVA na e-naslov: info@skupnostobcin.si,  

 

• 24. 10. 2018, LJUBLJANA / PRIJAVA na e-naslov: info@zdruzenjeobcin.si, 

 

• 26. 10. 2018, NOVA GORICA / PRIJAVA na e-naslov: zmos@koper.si. 

 

  

Prav tako nam lahko predhodno posredujete tudi dodatna individualna vprašanja in 

pomisleke, na katera vam bomo odgovorili na posvetu. 

 

  

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije 

 

 

 

 
 

 

 

Vabljeni: 

- Vse občine  

 

V vednost: 

- Ministrstvo za finance 
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