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Datum: 18. 4. 2019

Vlada Republike Slovenije je na 28. redni seji dne 18. aprila 2019 določila besedilo:

– Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju 

nepremičnin – nujni postopek,

ki vam ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 143. člena Poslovnika državnega zbora 

(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17).

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po 

nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljivih posledic za delovanje države.

V Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17; v nadaljnjem 

besedilu: ZMVN-1) je predviden rok za izvedbo drugega sistemskega množičnega vrednotenja 

nepremičnin 31. julij 2019, nove posplošene vrednosti pa naj bi bile nepremičninam pripisane 1. 

avgusta 2019. Z 31. julijem 2019 se prenehajo uporabljati nekatere določbe Zakona o 

množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – 

odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZMVN), za katere je bila po uveljavitvi ZMVN-1 določena 

podaljšana uporaba, s čimer je bila omogočena kontinuiteta vrednotenja do uveljavitve novih 

modelov po ZMVN-1 in s tem neprekinjena uporaba podatkov o posplošenih tržnih vrednostih 

nepremičnin do določitve novih. Po tem datumu se skladno s prehodno določbo 6. člena 

Uredbe o podatkih registra nepremičnin (Uradni list RS, št. 37/18) posplošene tržne vrednosti, 

določene na podlagi ZMVN, prenehajo izkazovati v registru nepremičnin; posplošene vrednosti 

nepremičnin na podlagi ZMVN-1 se bodo izkazovale v evidenci vrednotenja. 

Ob strokovnih razpravah o modelih vrednotenja se je izkazalo, da je potreben daljši rok za 

njihovo usklajevanje, poleg tega pa je zaradi sprememb modelov vrednotenja in posledične 

spremembe posplošenih vrednosti pričakovati večji odziv lastnikov nepremičnin in občin v fazi 

javne razgrnitve modelov vrednotenja, kar tudi zahteva svoj čas. Zaradi zamika rokov bo na 

voljo tudi več časa za upravljavce zbirk podatkov o nepremičninah (ministrstva, občine in drugi), 

da ti dodatno pregledajo kakovost uradnih evidenc in obravnavajo strokovno-tehnična vprašanja 

v zvezi z njimi, kar bo pripomoglo k večji zanesljivosti podatkov o nepremičninah ob izvedbi 

pripisa posplošenih vrednosti nepremičnin ter pošiljanju potrdil o tem lastnikom nepremičnin.

Naloga dokončnega oblikovanja in uveljavitve modelov vrednotenja do zakonsko določenega 

roka ne bo dokončana. Ministrstvo za okolje in prostor kot uresničljiv rok za uveljavitev novih 



modelov vrednotenja predlaga 31. marec 2020, pri čemer bo pripis novih posplošenih vrednosti 

izveden 1. aprila 2020.

V kolikor ne pride do uveljavitve novih modelov vrednotenja do datuma, ki ga določa ZMVN-1, 

torej do 31. julija 2019, bodo sistemski in drugi uporabniki informacijo o posplošenih tržnih 

vrednostih, ki jo potrebujejo za izvajanje svojih nalog, izgubili. Eden glavnih sistemskih 

uporabnikov podatkov o posplošenih tržnih vrednostih nepremičnin je zdaj Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZEM), ki te podatke 

dnevno uporablja v postopkih odločanja o pravicah do socialnih transferov.

Za razrešitev nastalega stanja je zato treba v ZMVN-1 zamakniti rok uveljavitve novih modelov 

vrednotenja na nov datum – 31. marec 2020 in do istega datuma zamakniti tudi možnost 

uporabe starih modelov vrednotenja. S predlogom zakona se zato predlagajo le manjše 

nevsebinske spremembe in dopolnitve določb ZVMN-1 s ciljem, da se ohrani neprekinjeno in 

nemoteno izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin ter s tem preprečijo škodljive 

posledice za državo in državljane. 

Glede na to, da je rok za izvedbo množičnega vrednotenja po ZMVN-1 31. julij 2019 določen kot 

dokončni datum, je treba zagotoviti, da so ustrezne spremembe in dopolnitve zakona, ki so 

vključene v predmetno novelo, uveljavljene pravočasno. Brez pravočasno sprejetih in 

uveljavljenih sprememb ZMVN-1 bo 31. julija 2019 prišlo do učinkovanja prehodnih določb, s 

katerimi bo uporaba določb ZMVN prenehala. Morebitne pozneje uveljavljene spremembe ne 

bodo imele pravnega učinka. 

Poleg tega pa je predlog zakona podlaga za Predlog zakona o spremembah Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (EVA 2019-2550-0024). Oba 

predloga se morata torej obravnavati usklajeno, saj sta vsebinsko povezana. Z Zakonom o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18; v 

nadaljnjem besedilu: novela ZEN-A) je bil namreč uveljavljen drugačen način vodenja podatkov 

o dejanski rabi zemljišč, začetek uporabe tega načina pa je bil zamaknjen na 1. junij 2019 

zaradi uskladitve s prehodom na množično vrednotenje, izvedeno v skladu z ZMVN-1. Sedaj 

veljavni modeli vrednotenja po ZMVN so prilagojeni na star način vodenja podatka o dejanski 

rabi zemljišč, novi modeli vrednotenja, ki so v fazi oblikovanja v skladu z ZMVN-1. pa bodo 

prilagojeni na nov način vodenja tega podatka. Novela ZEN-A, s katero se star način vodenja 

podatka o dejanski rabi zemljišč podaljšuje do 31. marca 2020, mora biti uveljavljena do 1. 

junija 2019, saj sicer njena uveljavitev zaradi vsebinske izpolnitve določb, ki se spreminjajo, ne 

bo več mogoča. Za oba predloga zakona se torej predlaga njuno sprejemanje po nujnem 

postopku tako, da bi bila uveljavljena do 1. junija 2019.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 

95/11, 64/12 in 10/14) in 235. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 –

uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) določila, da bodo kot njeni predstavniki pri 

delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

– dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance,

– Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka, Ministrstvo za finance,

– mag. Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance,

– Metod Dragonja, državni sekretar, Ministrstvo za finance,

– mag. Alojz Stana, državni sekretar, Ministrstvo za finance,

– Jože Novak, sekretar, Kabinet ministra, Ministrstvo za finance,
– mag. Petra Brus, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih,

carinskih idr. javnih prihodkov, Ministrstvo za finance,



– mag. Petra Istenič, vodja Sektorja za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja,

Ministrstvo za finance,

– mag. Tina Humar, podsekretarka, Sektor za sistem obdavčitve dohodkov in 

premoženja, Ministrstvo za finance,

– mag. Neva Žibrik, sekretarka, Sektor za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja, 

Ministrstvo za finance,

– Špela Kač, podsekretarka, Sektor za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja, 

Ministrstvo za finance.

Stojan Tramte

generalni sekretar

Priloga: 1
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