
 

         PREDLOG 2016-2330-0086 

 

 

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, 
št. 74/15) izdaja Vlada Republike Slovenije 
 

 
Uredbo o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov 

agrarne skupnosti 
 
 

1. člen 
(vsebina uredbe) 

 
Ta uredba določa način vrednotenja nepremičnin, ki so v solastnini ali skupni lastnini 
članov agrarne skupnosti, za namen izračuna vrednosti zapuščine, na podlagi katere 
se v postopkih dedovanja izračuna nujni delež. 
 
 

2. člen 
(vrednost nepremičnine) 

 
(1) Vrednost nepremičnine, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne 
skupnosti, se izračuna po naslednji formuli: 
 
VN =VMV x FAS . 

 
(2) Oznake iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:  
- VN je vrednost nepremičnine po tej uredbi; 
- VMV je vrednost nepremičnine v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju 
nepremičnin; 
- FAS je faktor upravljanja z nepremičnino. 
 
(3) Faktor upravljanja z nepremičnino iz tega člena znaša 0,05. 
 
 

3. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št.  
Ljubljana,  … 2016 
EVA 2016-2330-0086 
 

Vlada Republike Slovenije 
dr. Miro Cerar 

predsednik 



Obrazložitev 
 
Na podlagi 52. člena Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15) je 
potrebno določiti vrednost nepremičnine ki so v solastnini ali skupni lastnini članov 
agrarne skupnosti za namen izračuna vrednosti zapuščine pri dedovanju. 
 
Agrarna skupnost je skupnost fizičnih in pravnih oseb, ki upravlja s premoženjem 
članov, trajno gospodari s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, skupno zastopa interese 
prebivalcev na podeželju, ohranja poseljenosti in običaje na podeželju ter pripomore 
k razvoju podeželja. 
 
Pri vrednosti nepremičnine je potrebno upoštevati boniteto zemljišč, dejansko rabo in 
omejitve pri upravljanju premoženja članov, ki je v solastnini oziroma skupni lastnini 
članov agrarne skupnosti. Zakonodaja s področja množičnega vrednotenja upošteva 
boniteto zemljišč in dejansko rabo, zato je predvideno, da se upošteva vrednost 
nepremičnine po tej zakonodaji, ki se zniža s faktorjem upravljanja z nepremičnino. 
 
Pri določitvi faktorja upravljanja z nepremičnino se je upoštevalo naslednje: 

- upravljanje z nepremičnino je zelo oteženo oziroma je onemogočeno, saj gre 
za solastnino večjega števila članov. V posameznih primerih tudi preko 100 
solastnikov, 

- specifika in namen agrarnih skupnosti, 
- ohranitev agrarnih skupnosti, ki imajo že tradicijo iz 19. stoletja, 
- ohranja se vrednost nepremičnine, določena po zakonodaji o množičnem 

vrednotenju, 
- nima nobenih posledic v proračunu Republike Slovenije. 

 
Uredba bo pripomogla k hitrejšemu reševanju dednih postopkov, ki se tičejo agrarnih 
skupnosti oziroma posameznih članov v agrarni skupnosti. 
 
 


