
Presoja učinkov na
gospodarstvo (MSP test)

Datum spremembe:

Predlagatelj predpisa:
EVA:

Povzetek izvedene presoje vplivov predpisa na gospodarstvo:

Ministrstvo za okolje in prostor
2018-2550-0116

20.11.2019

Zakon o katastru nepremičnin

Ocena učinkov predlaganih alternativ

Datum vnosa: 20.11.2019

I.       Analizirane alternative

Naziv alternative Izbrana
alt.

OBRAZLOŽITEV:

Alternativa 1: predlog Zakona o katastru nepremičnin Da

OBVEZNOSTI
SKUPNE PREDVIDENE

KORISTI (NA LETNI RAVNI)

elektronska oddaja vlog 978.300,00 €RAZBREMENI

usposabljanje za dostop do novega informacijskega sistema 20.000,00 €DODATNA

958.300,00 €SKUPAJ

 od 41



Povzetek analize Alternativa 1

SKUPAJ

Skupaj
978.300,00 €
20.000,00 €

958.300,00 €

predlog Zakona o katastru nepremičninNaziv alternative:

Opis alternative:

2.   Opredelitev stroškov

ENKRATNI STROŠKI / KORISTI

Obveznosti Skupaj
elektronska oddaja vlog 978.300,00 €Korist

978.300,00 €SKUPAJ KORISTI:

PERIODIČNI STROŠKI / KORISTI

Obveznosti Skupaj
usposabljanje za dostop do novega informacijskega sistema 20.000,00 €Strošek

20.000,00 €SKUPAJ STROŠKOV:

Kvalitativni učinki alternative3 1

Kako predlog predpisa vpliva na pravno varnost? Pozitivno

Obrazložitev:

Dodan je nov institut: ugovor strokovne napake. Lahko se ugovarja tudi, da je bil elaborat izdelan v
nasprotju s standardi in pravili geodetske stroke.

Kako predlog predpisa vpliva na nelojalno konkurenco? Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na problematiko dela na črno in sivo ekonomijo? Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na produktivnost? Nima vpliva

Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na delovne pogoje, naložbe v kadrovske vire oz.
nove zaposlitve?

Nima vpliva

1.   Neto koristi na gospodarstvo

Vrsta koristi
Enkratne koristi
Periodični stroški
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Obrazložitev:

Kako predlog predpisa vpliva na naložbe v raziskave in razvoj? Nima vpliva

Obrazložitev:

Najprej pomisli na male - alternativa4 1

Ali in na kakšen način ste uporabili delne ali popolne oprostitve obveznosti za mikro, mala in
srednja podjetja?

Obrazložitev:

Ali je za mikro, mala in srednja podjetja načrtovano dovolj časa za prilagoditev na nove
obveznosti (daljša prehodna obdobja)?

Obrazložitev:

Da. Načrtovano je začetno in periodično usposabljanje za prilagoditve na novo informacijsko tehnologijo.
Že tekom priprave ZKN se je ves čas z javnimi predstavitvami in konferencami obveščalo o načrtovanih
spremembah.

Ali in na kakšen način so obveznosti, kot npr. poročanje, vodenje evidenc, za mikro, mala in
srednja podjetja prilagojene oziroma poenostavljene v primerjavi z ostalimi večjimi subjekti?

Obrazložitev:

Vse obveznosti so v splošnem poenostavljene, predvsem z elektronskim poslovanjem.

Ali in na kakšen način so za mikro, mala in srednja podjetja postopki nadzora prilagojeni oziroma
poenostavljeni?

Obrazložitev:

Ali so za mikro, mala in srednja podjetja uvedene znižane pristojbine, davčne olajšave in
podobne oblike privilegiranega pristopa?

Obrazložitev:
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Podrobna analiza Alternativa 1

predlog Zakona o katastru nepremičninNaziv alternative:

Opis alternative:

FrekvencaPopulacija SkupajNa enotoZap. št.

Obveznost 1.1: elektronska oddaja vlog

Aktivnost Učinek

ENKRATN
O

1.1.1 3,85 € 346.500,00 €90.000,00elaborat izdelan v elektronski obliki Korist

ENKRATN
O

1.1.2 7,02 € 631.800,00 €90.000,00elektronsko vlaganje vloge z
elaboratom

Korist

10,87 € 978.300,00 €SKUPAJ KORISTI:

Opis populacije:

Ročna populacija; letno število vloženih geodetskih elaboratov1.1.1:
Ročna populacija; letno poslanih vlog z elaboratom1.1.2:

FrekvencaPopulacija SkupajNa enotoZap. št.

Obveznost 1.2: usposabljanje za dostop do novega informacijskega sistema

Aktivnost Učinek

LETNO1.2.2 40,00 € 20.000,00 €500,00usposabljanje za dostop do novega
informacijskega sistema

Strošek

40,00 € 20.000,00 €SKUPAJ STROŠKI:

Opis populacije:

Ročna populacija; odgovorni geodeti, projektanti, sodni izvedenci1.2.2:
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