
Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin 

(Uradni list RS, št. 77/17) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za 

finance  

 

 

P R A V I L N I K 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje 

podatkov za potrebe množičnega vrednotenja 

 

 

1. člen 

 

V Pravilniku o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega 

vrednotenja (Uradni list RS, št. 37/18) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi  

»(3) Za vsako parcelo in vsak del stavbe se navede delež v obliki površine, ki je namenjen 

opravljanju dejavnosti posebne enote vrednotenja.«.  

 

 

2. člen  

 

V 3. členu se v prvem odstavku osma in deveta alineja spremenita tako, da se glasita: 

 

»- količina prodane rezerve delovne moči za terciarno regulacijo frekvence, 

- količina prodane električne energije,«. 

 

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

 

»(2) Za model za marine in pristanišča (PNP) se z vprašalnikom za marine in pristanišča 

pridobijo naslednji podatki:  

- tip pristanišča,  

- prihodki pristaniške dejavnosti,  

- stroški pristaniške dejavnosti,«. 

 

 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

 

»(3) Za model za marine in pristanišča (PNP) se z vprašalnikom za marine poleg 

podatkov iz prejšnjega odstavka pridobijo še naslednji podatki:  

- število mokrih privezov,  

- število namestitev plovil na suhem,  

- število namestitev plovil v hangarju.«. 

 

 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se na koncu četrte alineje pika 

nadomesti z vejico ter dodata dve novi alineji, ki se glasita: 

 

»- prihodki od prodaje motornih goriv, 

- tip bencinskega servisa.«. 

 

 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

 



 

KONČNA DOLOČBA 

 

3. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

 

Št. ______________ 

 

Ljubljana, dne 22. februarja 2019  

EVA 2019-2550-0015 

Jure Leben l.r. 

minister 

za okolje in prostor 

 

 

Soglašam! 

dr. Andrej Bertoncelj l.r. 

minister 

za finance 
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Obrazložitev: 
 
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17; v nadaljnjem 

besedilu ZMVN-1) v 41. členu ureja način pridobivanja podatkov o trgu nepremičnin ali o 

nepremičninah, ki jih je v skladu s 13. členom potrebno sistemsko zbrati za kakovostno 

izvedbo določitve modelov vrednotenja. Podatki se pridobivajo neposredno od oseb, ki 

opravljajo dejavnost, z vprašalniki, in se evidentirajo v evidenci vrednotenja. Zbrani podatki 

se najprej uporabijo za postopek določanja modelov vrednotenja, po določitvi modelov 

vrednotenja z uredbo vlade o določitvi modelov vrednotenja pa tudi za pripis posplošene 

vrednosti. Pravilnik se spreminja zaradi zagotavljanja kakovostnejših podatkov o posebnih 

enotah vrednotenja na podlagi izvedene analize trga nepremičnin v skladu z 11. in 12. 

členom ZMVN-1. 

 

K 1. členu   

Sprememba je potrebna v izogib morebitnemu napačnemu tolmačenju, da je lahko del 

posebne enote vrednotenja tudi del dela stavbe, zato je v tem pogledu predlagano besedilo 

»(3) Za vsako parcelo in vsak del stavbe se navede delež v obliki površine, ki je namenjen 

opravljanju dejavnosti posebne enote vrednotenja.« bolj določno. 

 

K 2. členu   

Za elektrarne se opušča vprašanje o prodani rezervi delovne moči za sekundarno regulacijo 

frekvence. Storitev sekundarne regulacije frekvence nima natančno določljive cene, prihodki 

od prodaje te storitve so glede na druge prihodke elektrarn zanemarljivi, poleg tega je 

podatek "letno povprečje rezerve delovne moči za sekundarno regulacijo frekvence" za 

večino elektrarn težko določljiv, zato se ta podatek ne bo več pridobival z vprašalniki. 

Namesto cene prodane električne energije na enoto se bo spraševalo po količini prodane 

električne energije. Za odgovor na vprašanje cene prodane električne energije na enoto bi 

morale osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije, izračunavati letno 

povprečje cene električne energije na podlagi letnih prihodkov od prodaje električne energije 

in letne prodane količine. Ker se že pridobiva podatek o letnih prihodkih od prodaje električne 

energije, se bo pridobivalo podatek o prodani letni količini električne energije, iz teh dveh 

podatkov pa bo možno izračunati tudi povprečno ceno prodane električne energije. 

Za marine in pristanišča je s spremembo pravilnika jasneje določeno, da se podatki o številu 

privezov in namestitev pridobivajo le od marin in ne od pristanišč za javni promet. Model za 

pristanišča za javni promet teh podatkov ne upošteva, zato se jih ne bo pridobivalo. Izraz 

"število privezov" v hangarju in na suhem se zamenjuje s primernejšim "število namestitev". 

Pravilnik o posebnih enotah vrednotenja opredeljuje bencinski servis kot del, eno ali več 

nepremičnin, na katerih se opravlja dejavnost maloprodaje motornih goriv in drugega 

trgovskega blaga. Ker bencinski servis vključuje tudi prodajalno, kjer se prodaja drugo 

trgovsko vlago, je potrebno ločiti dva tipa bencinskega servisa: »s prodajalno« in »brez 

prodajalne«. Izraz prodajalna se navezuje na prodajo drugega trgovskega blaga. Vprašalnik 

bo zato vseboval vprašanje o tipu bencinskega servisa. 

Dodatno se bo z vprašalniki zbiralo podatke o prihodkih od prodaje motornih goriv, ker 

deregulacija cen naftnih derivatov v Sloveniji vse bolj vpliva na povprečne cene motornih 

goriv in s tem na marže pri njihovi prodaji. 

 

K 3. členu   
Končna določba določa začetek veljavnosti pravilnika. 


