OSNUTEK 19. 3. 2018
Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni
list Republike Slovenije, št. 77/17) izdaja ministrica za okolje in prostor v soglasju z ministrico
za finance
PRAVILNIK
o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina vprašalnikov za pridobivanje podatkov o lastnostih
posebnih enot vrednotenja, ki se vrednotijo po modelih vrednotenja: model za bencinske
servise (PNB), model za elektrarne (PNE) in model za pristanišča (PNP).
2. člen
(1) Z vprašalniki se za vse modele vrednotenja iz prejšnjega člena pridobi podatke o parcelah,
stavbah in delih stavb, ki sestavljajo posebno enoto vrednotenja, ter podatke o osebi, ki
opravlja dejavnost.
(2) Lokacija parcel, stavb in delov stavb se opredeli z identifikacijsko številko parcele, stavbe
ali dela stavbe, določeno v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin.
(3) Vsaki parceli in vsakemu delu stavbe se določi delež v obliki površine, ki pripada posebni
enoti vrednotenja.
(4) Kot podatki o osebi, ki opravlja dejavnost, se za fizične osebe zberejo osebno ime, EMŠO,
naslov stalnega prebivališča in naslov za vročanje, za pravne osebe pa se zberejo ime,
matična številka in naslov.
3. člen
(1) Za model za elektrarne (PNE) se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
oznaka merilnega mesta,
delež osebe, ki opravlja dejavnost,
vrsta vira energije,
električna moč na pragu elektrarne,
toplotna moč na pragu elektrarne, če elektrarna soproizvaja ogrevno toploto ali
tehnološko paro,
prihodki od prodaje električne energije in sistemskih storitev,
količina proizvedene električne energije na pragu,
količina prodane rezerve delovne moči za sekundarno in terciarno regulacijo frekvence,
cena prodane električne energije na enoto,
podatki o prejetih podporah,
stroški materiala, storitev in dela, povezani s proizvodnjo električne energije,
stroški dajatev in drugi stroški, povezani s proizvodnjo električne energije,
podatki o življenjski dobi, obnovah in nadgradnjah elektrarne,
podatki o električni in toplotni moči, življenjski dobi, obnovah in nadgradnjah za vsak
blok, če ima elektrarna več kot en blok.
(2) Za model za pristanišča (PNP) se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
tip pristanišča,
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število privezov v morju,
število privezov v hangarju,
število privezov na suhem,
prihodki pristaniške dejavnosti,
stroški pristaniške dejavnosti.

(3) Za model za bencinske servise (PNB) se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
količina prodanih motornih goriv,
stroški nakupa motornih goriv,
stroški materiala, storitev in dela, povezani s prodajo motornih goriv,
stroški dajatev in drugi stroški, povezani s prodajo motornih goriv.
(4) Podatki se z vprašalniki lahko pridobivajo za tekoče in za pretekla obdobja.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.
Ljubljana, dne ___________ 2018
EVA

Irena Majcen
ministrica za okolje in prostor

Soglašam!
mag. Mateja Vraničar Erman
ministrica za finance

__________________________________________________________________________
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.
Zbiranje podatkov o nepremičninah za potrebe množičnega vrednotenja z vprašalniki se je
izvajalo že na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06,
87/11, 40/12 – ZUJF, 22/14 – odl. US in 77/17 – ZMVN-1). Pravilnik o vsebini vprašalnika za
generalno vrednotenje nepremičnin (Uradni list RS, št. 15/10 in 77/17 – ZMVN-1) je določal
zbiranje določenih podatkov o nepremičninah za različne vrste nepremičnin (garaže, hotele,
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gostinske objekte, poslovne nepremičnine, industrijske nepremičnine, ipd. ter tudi posebne
nepremičnine).
Na podlagi izvedene analize trga nepremičnin v skladu z 11. in 12. členom ZMVN-1 je organ
vrednotenja ugotovil, da za oblikovanje osnutkov novih modelov vrednotenja potrebuje
dodatne podatke le za določitev modelov vrednotenja za posebne enote vrednotenja, ki se
vrednotijo po modelih vrednotenja za bencinske servise (PNB), za elektrarne (PNE) in za
pristanišča (PNP). Za vrednotenje nepremičnin, ki se vrednotijo z ostalimi modeli vrednotenja,
zadoščajo podatki o nepremičninah, ki so že sistemsko zbrani v uradnih evidencah – v registru
nepremičnin.
K 1. členu
Člen določa vsebino pravilnika, in sicer opredeljuje, da se podatki z vprašalnikom zbirajo le za
posebne enote vrednotenja. Posebne enote vrednotenja so v skladu z 2. členom ZMVN-1 del,
ena ali več nepremičnin, ki se na podlagi kriterija najgospodarnejše rabe zaradi opravljanja
dejavnosti bencinskih servisov, marin in pristanišč ter pridobivanja električne energije
vrednotijo kot ena enota.
K 2. členu
Člen določa tiste podatke, ki se zberejo za vse posebne enote vrednotenja. Tako se zberejo
podatki, ki posebno enoto vrednotenja identificirajo z vidika nepremičnin oziroma enot
vrednotenja, ki to posebno enoto vrednotenja sestavljajo – zberejo se podatki o parcelah,
stavbah in delih stavb, ki sestavljajo posebno enoto vrednotenja. Vsi elementi posebne enote
vrednotenja se opredelijo z identifikacijsko številko parcele, stavbe ali dela stavbe, ki sicer velja
za evidentiranje teh elementov v nepremičninskih evidencah v skladu z zakonom, ki ureja
evidentiranje nepremičnin. Identifikacijska številka parcele je tako sestavljena iz številke
katastrske občine in številke parcele, identifikacijska številka stavbe oziroma dela stavbe pa je
sestavljena iz številke katastrske občine, številke stavbe in številke dela stavbe. Glede na to,
da je sestava posebnih enot vrednotenja heterogena in že zakon določa, da lahko k posebni
enoti vrednotenja sodi le del posamezne nepremičnine, je potrebno pri vsaki parceli, stavbi ali
delu stavbe določiti tudi delež v obliki površine, ki pripada posebni enoti vrednotenja.
Poleg podatkov o nepremičninah, ki identificirajo posebno enoto vrednotenja, pa se z
vprašalnikom za vse posebne enote vrednotenja zberejo tudi podatki o osebi, ki opravlja
dejavnost, pri čemer se pri naboru podatkov upošteva, ali je ta oseba fizična ali pravna oseba.
K 3. členu
Člen določa podatke, ki se zbirajo ločeno za tiste posebne enote vrednotenja, ki se vrednotijo
s posameznim modelom vrednotenja. Pri vsaki skupini posebnih enot vrednotenja je namreč
potrebno upoštevati značilnosti tiste skupine oziroma značilnosti dejavnosti, ki se na njih
opravlja. V skladu z 9. členom ZMVN-1 se za vrednotenje posebnih enot vrednotenja uporablja
na donosu zasnovan način vrednotenja, zato so temu prilagojeni tudi podatki, ki se za izvedbo
vrednotenja zberejo – t.j. zlasti podatki, ki izkazujejo obseg opravljanja dejavnosti (tako sledi
tudi iz osmega odstavka 7. člena ZMVN-1). Za objekte za proizvodnjo električne energije z
močjo nad 50 kW in spremljajočih objektov, ki se v skladu s 5. členom ZMVN-1 vrednotijo z
modelom za elektrarne, se zberejo podatki, vezani na proizvodnjo električne energije. Za
marine, pristanišča in spremljajoče objekte, ki se v skladu s 5. členom ZMVN-1 vrednotijo z
modelom za pristanišča, se zberejo podatki, vezani na izvajanje pristaniške dejavnosti. Za
bencinske servise in spremljajoče objekte, ki se v skladu s 5. členom ZMVN-1 vrednotijo z
modelom za bencinske servise, se zberejo podatki, vezani na prodajo motornih goriv. Podatki
se lahko zberejo za tekoče in pretekla obdobja, saj se na ta način pri izvedbi vrednotenja
nepremičnin zmanjšajo vplivi nihanj v poslovanju v posameznih letih in lahko se upoštevajo
tudi trendi, ki posredno (preko obsega opravljanja dejavnosti) vplivajo tudi na vrednost
posebnih enot vrednotenja.
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K 4. členu
Končna določba določa čas veljavnosti pravilnika.
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