
Upravljavci nepremičnin 

 

Navodila in podlage za urejanje nepremičnin v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti 

Nepopolni in nepravilni podatki so težava tudi pri nepremičninah v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 

79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) določa, kaj je upravljanje premoženja in določa tudi nosilca 

upravljanja premoženja, to je upravljavec. Upravljanje nepremičnega premoženja v skladu z 58. členom 

ZSPDSLS-1 obsega tudi skrb za pravno in funkcionalno urejenost. 

Zakon prav tako v 87. členu določa, da samoupravne lokalne skupnosti vzpostavijo evidence nepremič-
nega premoženja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Evidence vsebujejo podatke o: 
- parcelni številki in šifri katastrske občine, 
- številki stavbe in številki dela stavbe ter šifri katastrske občine, 
- lastniku, 
- upravljavcu, 
- lastniškem deležu, 
- zaznambi javnega dobra, 
- stvarnih pravicah, 
- površini parcele, 
- površini dela stavbe, 
- naslovu stavbe ali dela stavbe in 
- vrsti rabe dela stavbe. 

Vsak upravljavec je sam odgovoren za izboljšanje podatkov o nepremičninah, s katerimi upravlja, ter 

usklajenost podatkov v vseh zakonitih uradnih evidencah (Zemljiški knjigi, GURSovih bazah).  

Ker bo nov sistem množičnega vrednotenja nepremičnin slonel na ustrezno delujočem sistemu 

evidentiranja nepremičnin, je za pravilno delovanje sistema množičnega vrednotenja v fazi pripisa 

posplošene tržne vrednosti nepremičninam potrebno zagotoviti verodostojne podatke o nepremičninah, 

ki ustrezajo dejanskemu stanju. Obveznost upravljavcev nepremičnin je, da tekoče spreminjajo in 

posodabljajo podatke o svojih nepremičninah, ki so vpisane v uradnih evidencah. 

Geodetska uprava RS izvaja evidentiranje upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster 

stavb v skladu z Uredbo o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster 

stavb (Uradni list RS, št. 121/06  in 104/13). Vpis podatka o upravljavcu nepremičnin v zemljiški kataster 

in kataster stavb se opravi na podlagi prijave prijavitelja ali sklepa vlade oziroma akta samoupravne 

lokalne skupnosti, s katerim so nepremičnine podeljene v upravljanje upravljavcu. Prijavo za vpis 

upravljavca nepremičnin, katerih lastnik je samoupravna lokalna skupnost ali ki so javno dobro v 

upravljanju samoupravne lokalne skupnosti, lahko vloži upravljavec ali samoupravna lokalna skupnost 

Za prijavo se prav tako šteje akt, ki je poslan geodetski upravi po elektronski poti. Izbris upravljavca 

nepremičnine,  je možen le, če je priložena prijava za vpis novega upravljavca. 

Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb v 2. členu določa, 

da so upravljavci nepremičnin, katerih lastnik so samoupravne lokalne skupnosti ali ki so javno dobro v 

upravljanju samoupravnih lokalnih skupnosti, so organi samoupravne lokalne skupnosti in osebe 

javnega prava, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z akti samoupravne lokalne 

skupnosti. Če za posamezno nepremičnino upravljavec ni določen na zgornji način, geodetska uprava 

pri tej nepremičnini začasno vpiše enega ali več upravljavcev. Za vpis začasnega upravljavca torej 

zadostuje prijava za vpis upravljavca nepremičnin. 

Urejanje javnega dobra 

Javno dobro opredeljuje Stvarnopravni zakonik (SPZ), in sicer kot stvar, ki je v splošni rabi. 
 
To pomeni, da jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo. 
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1. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14 in 56/15)  
definira naravno in grajeno javno dobro. Naravno javno dobro so celinske vode in vodna 
zemljišča ter morje in vodna zemljišča morja. Vodna zemljišča celinskih voda so zemljišča, na 
katerih je celinska voda trajno ali občasno prisotna. Grajeno vodno javno dobro opredeljuje kot 
vodno zemljišče, ki je nastalo zaradi prestavitve ali ureditve naravnega vodotoka, zajezitve 
tekočih voda, zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugega podobnega posega 
v prostor, in se ga lahko nameni splošni rabi. Tudi vodna zemljišča, ki so nastala zaradi izkopa 
na priobalnem zemljišču ali drugega podobnega posega v prostor, depresijsko zemljišče ali 
zemljišče, ki nastane kot nasip ali zasip na vodnem zemljišču, je grajeno morsko javno dobro. 
Grajeno morsko javno dobro je tudi objekt na vodnem ali priobalnem zemljišču, če se ga nameni 
splošni rabi (grajena morska obala, valolom in podobno). 

2. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2 opredeljuje pojem grajenega javnega dobra, in sicer 
določa, da so to zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede 
na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno javno 
dobro je državnega in lokalnega pomena; 

3. Zakon o cestah (ZCes-1) definira, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega 
prometa. 

4. Zakon o železniškem prometu (ZZelP) definira grajeno javno dobro. Javna železniška 
infrastruktura je grajeno javno dobro v lasti države in se uporablja na način in pod pogoji, ki jih 
določajo ta zakon in predpisi, izdani na njegovi podlagi. 

5. Zakon o letalstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZLet-UPB4) grajeno javno dobro 
opredeljuje kot objekte, naprave in sisteme navigacijskih služb zračnega prometa ter z njimi 
povezana zemljišča. 

6. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) opredeljuje pojem naravno javno dobro v razlagi pojmov, ki 
nastopajo v zakonu, in sicer v povezavi z naravnimi dobrinami. Poleg tega v temeljnem načelu 
ekološke funkcije lastnine obravnava rabo naravnega javnega dobra. 

7. Zakon o ohranjanju narave (ZON) – uradno prečiščeno besedilo (ZON-UPB2) ne operira s 
pojmom javno dobro, ampak v okviru določb o razlastitvi uporablja pojem javna korist. 

8. Zakon o rudarstvu (ZRud-1) ne operira s pojmom javno dobro, ampak v okviru določb o 
razlastitvi uporablja pojem javna korist. 

 
 
Javno dobro kot lastnik je bilo v zemljiško knjigo vpisano na podlagi: 
 

1. Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95, 50/02 – odl. US in 58/03 – ZZK-1 

141. člen 

Nepremičnine, ki so vpisane v seznamih kot javno dobro, se po uradni dolžnosti prenesejo      
v vložke glavne knjige in vknjižijo kot javno dobro. 
 

2. Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 
14/15 – ZUUJFO, 69/17 in 11/18 – ZIZ-L)   

247. člen 

(1) Z uveljavitvijo tega zakona nehajo veljati:  
1.      ZZK,  
2.      tretji odstavek 111. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 

74/94 – odločba US, 8/96 – odločba US, 25/97 – ZJSRS, 39/97 – ZPPSL-A, 1/99 – ZNIDC, 52/99 
– ZPPSL-B in 42/2002 – ZDR),  

3.      7. člen ZPPLPS,  
4.      pravilnik o vodenju zemljiške knjige (Uradni list RS, št. 77/95, 89/99 – ZPPLPS in 42/2001).  
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(2) Do prenosa vseh nepremičnin v informatizirano glavno knjigo se za nepremičnine, ki so 
vpisane v vložke ročno vodene glavne knjige, tudi po uveljavitvi tega zakona uporabljajo prvi in drugi 
odstavek 7. člena ZZK in 36. do 39. člen pravilnika o vodenju zemljiške knjige.  

(3) Po uveljavitvi tega zakona se uporabljajo tudi naslednje določbe ZZK:  
1.      določbe 138. do 140. člena za izbris hipotek, ki so bile ob uveljavitvi ZZK starejše od 25 let in sicer 

ne glede na določbe razdelka 7.2. tega zakona,  
2.      določbe 141. do 143. člena.  

(4) Pri uporabi določbe 141. člena ZZK se nepremičnina prenese v informatizirano glavno 
knjigo in pri njej zaznamuje, da gre za javno dobro.  

(5) Z uveljavitvijo tega zakona se določbe 85. do 89. člena zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/2002) nehajo uporabljati za prodajo samostojnega dela objekta v etažni lastnini. 
 

Pojavne oblike javnega dobra, ki jih danes lahko zasledimo kot lastnike, so vpisane v zemljiško knjigo, 

in se kot prevzet podatek pojavljajo tudi v zemljiškem katastru. Kljub določilom Zakona o zemljiški knjigi 

(ZZK-1), ki uvaja pojem zaznambe javnega dobra in ne javnega dobra kot lastnika, se ta še danes 

pojavlja kot oseba, vpisana v listu B zemljiške knjige. V navedenem delu morajo samoupravne lokalne 

skupnosti in njihovi upravljavci poskrbeti za pravilne vpise lastništva ter ustrezne zaznambe 

javnega dobra. Če nepremičnina zaradi spremembe okoliščin ne ustreza več pogojem za javno dobro, 

se mora na podlagi področnih predpisov posledično izvzeti iz navedenega statusa.  

Obveznost upravljavcev nepremičnin je, da po predpisanih postopkih uskladijo podatke, sporočene v 

Register nepremičnin, z dejanskim stanjem nepremičnin v naravi. 

Usmeritve in podlage za urejanje v zemljiški knjigi in evidencah GURS 

Zemljiška knjiga ureja in vsebuje podatek o lastništvu  samoupravne lokalne skupnosti tako, da vpisuje 

naziv in pravilno matično številko za lastnika.  

Geodetska uprava RS vodi evidenco »register nepremičnin«. V njej so zapisani podatki o posameznih 

nepremičninah ter upravljavcih le teh.  

Vpis upravljavca h konkretni nepremičnini predstavlja urejanje podatkov. V primeru, da se mora 

spremeniti naziv upravljavca, to  sporočite  Geodetski upravi RS, skupaj s seznamom nepremičnin.  

Če menite, da podatki ne izkazujejo dejanskega stanja: 

• za podatke o nepremičnini, ki se vodijo v zemljiškem katastru in katastru stavb, v skladu s 
predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, sprožite postopek evidentiranja sprememb 
podatkov o nepremičnini v zemljiškem katastru in katastru stavb, za spremembo morate 
priložiti ustrezen elaborat spremembe. 

• za ostale podatke REN izpolnite vprašalnik in ga pošljite ali oddajte na sedežu ene izmed 
geodetskih pisarn Geodetske uprave RS. 

 

Nepremičnina ( podlaga je Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. 
US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18)) je zemljišče s pripadajočimi sestavinami. Zemljišče je 
zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru Pripadajoče sestavine zemljišč so stavbe in 
deli stavb, ki so evidentirani v katastru stavb.  

Parcela je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine in ima enake stvarnopravne pravice 

Parcela je urejena v zemljiški knjigi, če je vpisana lastninska pravica na RS v celoti ali v solastniškem 

deležu. 

Parcela je urejena v zemljiškem katastru, če je vpisan ustrezen upravljavec, če je parcela ustrezno 

parcelirana. Dokončna ureditev meje parcele ni zahtevana. Podatka o dejanski in namenski rabi 

upravljavec sam ne more spreminjati, mora pa ga preveriti in v primeru ugotovljene nepravilnosti 

poskrbeti, da se bo podatek spremenil tako, da bo ustrezal realnemu stanju. 
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Podatek o dejanski rabi zemljišč GURS prevzema od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Podatki se urejajo na viru (na MKGP). Grafične podatke o dejanski rabi zemljišč se lahko pregleduje na 

spletni strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo http://rkg.gov.si/GERK/   Javni pregledovalnik 

grafičnih podatkov MKGP-RKG. Z vpogledom se lahko preveri skladnost določitve dejanske rabe s 

stanjem v naravi. 

Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali 
začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti 
brez škode za njegovo substanco. Stavbo lahko tvori en del ali več delov stavbe. 

Del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Vsaka 
stavba ima vsaj en del stavbe. 

 

Del stavbe je urejen v zemljiški knjigi, če je vpisana lastninska pravica na samoupravno lokalno 

skupnost v celoti ali v solastniškem deležu. Če je stavba z enim delom stavbe v celoti v lasti 

samoupravno lokalno skupnost, stoji na parcelah v lasti samoupravne lokalne skupnosti  in je bila  

zgrajena pred letom 2003, se lahko šteje, da je zemljiško knjižno urejena. Zanjo ni potreben elaborat za 

vpis stavbe v kataster stavb. 

V kataster morajo biti vpisane vse stavbe, zgrajene po letu 2003 in stavbe, na katerih se želi ustanoviti 

etažno lastnino. 

Sprememba podatkov katastra stavb : 

Podatke o stavbi in delih stavbe, vpisane v kataster stavb, se mora spremeniti, če se je v naravi 

spremenilo dejansko stanje stavbe ali dela stavbe.  

Geodetska uprava spremeni podatke katastra stavb na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko 

podjetje ali projektant. 

Zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb je treba vložiti najpozneje v 30 dneh po izvedenih 

spremembah v naravi. 

Kadar v naravi nastanejo spremembe, ki vplivajo na podatke o stavbi in njenih delih v katastru stavb, je 

treba pri geodetskem podjetju ali projektantu naročiti izdelavo elaborata spremembe podatkov katastra 

stavb. 

Če spremembe podatkov, vpisanih v kataster stavb, vplivajo na evidentiranje zemljišča pod stavbo v 

zemljiškem katastru, mora elaborat spremembe podatkov katastra stavb vsebovati tudi elaborat za vpis 

zemljišča pod stavbo. Za izbris stavbe ali dela stavbe iz katastra stavb ni potrebna izdelava elaborata 

spremembe podatkov katastra stavb. 

Geodetska uprava na podlagi zahteve stranke, ki ji mora biti priložen elaborat spremembe podatkov 

katastra stavb, v upravnem postopku odloči o vpisu predlaganih sprememb podatkov v kataster stavb. 

 

Podatke registra nepremičnin se lahko spreminja: 

• z vprašalniki registra nepremičnin, do katerih je mogoč dostop na spletnem naslovu 
www.e-prostor.gov.si in ki jih izpolnjene po navadni ali elektronski pošti pošljete na katero 
koli območno geodetsko upravo. 
Vprašalnike registra nepremičnin je možno dobiti tudi na območni geodetski upravi. 
   

• z elaboratom, ki ga izdela geodetsko ali projektivno podjetje 
za spremembe podatkov v katastrih je potrebno naročiti geodetsko storitev pri geodetskem 
podjetju, za spremembe podatkov katastra stavb pa lahko tudi pri projektivnem 
  

• z obiskom na najbližji območni geodetski upravi 

 

• OBRAZCI VPRAŠALNIKA 
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• Vprašalnik sestavljajo obrazci s podatki: 
o o stavbi (Stavba) 
o o stavbi (Stavba – industrija, skladišče, hladilnica) 
o o delu stavbe (Stanovanjska raba) 
o o delu stavbe (Gostinska raba) 
o o delu stavbe (Trgovska in druga storitvena raba) 
o o delu stavbe (Promet, izvajanje elektronskih komunikacij, industrija in skladišča) 
o o delu stavbe (Druga raba) 

 

• Obrazci vprašalnika so dostopni: 
o v času uradnih ur na sedežih geodetskih pisarn Geodetske uprave RS, 

o na Portalu prostor http://e-prostor.gov.si/ 
 

Na podlagi vprašalnika lahko lastnik/upravljavec spreminja naslednje podatke registra nepremičnin: 

o o stavbi: podatki o priključkih (elektrika, kanalizacija, vodovod, plin), o letu obnov 
(fasada, streha), o materialu nosilne konstrukcije, o tipu stavbe ; 

o o delu stavbe: o letih obnov (okna, inštalacije), o dvigalu, o višini etaže, o številki 
nadstropja, o upravniku, za rezervoarje in silose pa še njihova prostornina. 

 

Lastniki/upravljavci sporočite spremenjene podatke geodetski upravi z izpolnitvijo vprašalnika, ki je 

dostopen na portalu e Prostor. Izpolnjen vprašalnik po navadni ali elektronski pošti pošljite na katero 

koli območno geodetsko upravo, ali osebno vložite na kateri koli območni geodetski upravi. Vprašalnike 

je možno dobiti tudi na območnih geodetskih upravah. 

Prejet vprašalnik se obravnava kot predlog za vpis sprememb podatkov v register nepremičnin. 

Geodetska uprava lahko po prejemu vprašalnika od lastnika zahteva tudi predložitev dokazil, ki 

izkazujejo spremembe registrskih podatkov. O predlaganih spremembah registrskih podatkov 

geodetska uprava odloči z odločbo v upravnem postopku, v tem postopku pa se ne plača upravne takse. 

Pomembno: 

Podatkov o legi in obliki stavbe, o površinah, dejanskih rabah delov stavb in letnicah izgradnje 

ni mogoče spreminjati preko vprašalnikov. Za spremembo teh podatkov je treba naročiti elaborat 

geodetske storitve pri geodetskem podjetju ali projektantu ter nato vložiti zahtevo vpis stavbe v 

kataster stavb ali zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb na geodetski upravi. 

 


