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182. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 21. 6. 2018 - Vlada RS se je na svoji 182. redni seji med drugim izdala Uredbo o 
podatkih v evidenci vrednotenja, Uredbo o dejanskih rabah zemljišč in sprejela Poročilo o 
uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021 v letu 2017.   
 
Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja 
Uredba je nova evidenca, predvidena z  Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), in 
je namenjena izvajanju množičnega vrednotenja nepremičnin, saj mu zagotavlja ustreznejšo tehnično in 
informacijsko podporo, zagotavlja sledljivosti sprememb tako podatkov kot tudi posplošenih vrednosti 
nepremičnin ter nudi podporo uvajanju novega postopka, predvidenega z  ZMVN-1. Po novem se bo 
torej pripis posplošenih vrednosti nepremičnin na podlagi modelov vrednotenja, ki jih v skladu z ZMVN-1 
z uredbo določi vlada, izkazoval v evidenci vrednotenja in ne več v registru nepremičnin.  
 
V evidenco vrednotenja se iz večnamenskih uradnih evidenc, zlasti iz nepremičninskih evidenc, ki se 
vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin, prevzemajo že zbrani podatki o 
nepremičninah, za katere modeli vrednotenja določijo, da vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin. 
 
Poleg prevzetih podatkov pa se v evidenci vrednotenja vzpostavijo in vodijo nekateri izvorni podatki: 

• podatki, ki predhodno še niso bili sistemsko zbrani, se pa zanje v postopku določanja modelov 
vrednotenja ugotovi, da so bistveni za zagotavljanje kakovostne izvedbe množičnega 
vrednotenja. Ti podatki se zberejo s posebnimi vprašalniki za namene izvajanja množičnega 
vrednotenja (na primer podatki za vrednotenje elektrarn, bencinskih servisov, pristanišč); 

• posebna skupina podatkov, ki je neposredno povezana z množičnim vrednotenjem. Tako se v 
evidenci vrednotenja določijo enote vrednotenja in posebne enote vrednotenja  s pripadajočimi 
modeli vrednotenja, vrednostnimi conami in vrednostnimi ravnmi, določi se podatek o vplivnem 
območju ter izračunajo oziroma določijo se podatki o posplošenih vrednostih nepremičnin; 

• podatki o posebnih okoliščinah, ki se ugotavljajo z novo določenim postopkom ugovora zoper 
posplošeno vrednost nepremičnin.  

 
V evidenci vrednotenja se prevzemajo oziroma izkazujejo tudi podatki o lastnikih nepremičnin, 
upravljavcih in osebah, ki opravljajo dejavnost, ki sicer ne vplivajo neposredno na posplošeno vrednost 
nepremičnin, so pa pomembni za učinkovito izvedbo vseh postopkov, povezanih z določanjem modelov 
vrednotenja in pripisom posplošenih vrednosti (obveščanje, pošiljanje potrdil o posplošenih vrednostih, 
uveljavljanje posebnih okoliščin in tako dalje). 
 
Uredba o dejanskih rabah zemljišč  
Pravna podlaga za sprejem uredbe je novela Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), ki določa, da 
vlada predpiše vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru, vrste podrobnejših 
dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ter razvrstitev podrobnejših rab zemljišč v dejanske rabe zemljišč, 
ki se vodijo v zemljiškem katastru. Vlada predpiše tudi podatke, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc 
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dejanske rabe zemljišč in pogoje za prevzem teh podatkov v zemljiški kataster ter način usklajevanja 
poligonov različnih dejanskih rab zemljišč.  
 
ZEN-A določa osnovne vrste dejanskih rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru: kmetijska 
zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, neplodna zemljišča in pozidana zemljišča. Podatki o 
dejanskih rabah zemljišč se prevzemajo iz posameznih evidenc podrobnejših dejanskih rab, ki se vodijo 
na podlagi zakonov (t.i. »matične evidence dejanske rabe zemljišč«). Geodetska uprava RS evidentira 
dejansko rabo zemljišč v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč,  z grafičnim presekom pa  izračuna 
delež dejanskih rab zemljišč na parcelo.  
 
Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021 v letu 2017   
Namen API je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih 
pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Program obsega 13 temeljnih ciljev in 
91 ukrepov, ki celovito urejajo vsa področja življenja invalidov in se nanašajo na obdobje 2014–2021. 
 
V preteklem letu smo med drugim uresničili naslednje ukrepe, ki bodo prispevali k večji kakovosti 
življenja invalidov: 
 
Državni zbor je v februarju 2017 sprejel Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki se začne uporabljati s 1. 
januarjem 2019 in ki sistemsko ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja z 
namenom omogočiti posamezniku z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi 
okvarami, ki ga omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodeloval na vseh področjih 
družbenega življenja, enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v 
družbo skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov. Po zakonu je osebna asistenca pomoč 
uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje 
invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je 
enakopravno vključen v družbo. Pri pripravi zakona so aktivno sodelovale tudi nekatere nevladne 
organizacije, kot sta YHD in NSIOS. 
 
V letu 2017 je bil sprejet nov Gradbeni zakon, ki je univerzalno dostopnost in uporabo objektov uvrstil 
med bistvene zahteve objektov, hkrati pa natančneje opredelil obveznost upoštevanja določb glede 
dostopnosti za javne objekte kot tudi obveznost gradnje prilagodljivih stanovanjskih objektov. 
 
Konec leta 2017 je bil sprejet Zakon o motornih vozilih (ZMV-1), ki med drugim vsebuje tudi nove 
določbe, ki bodo olajšale obveznosti oseb z invalidnostjo. 
 
Število invalidov, zaposlenih v organih državne uprave (ministrstvih, organih v sestavi, vladnih službah 
in upravnih enotah), se je v letu 2017 v primerjavi z letom prej, zvišalo z 971 na 998. 
 
ZIZRS je konec leta 2017 skupaj s 14 projektnimi partnerji nacionalnega projektnega partnerstva pričelo 
izvajati projekt »Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela«. Projekt 
sofinancirata MDDSZ in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
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