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INFORMACIJA O AKTIVNOSTIH OBČINE PRI PRIPRAVI EVIDENC NAMENSKE RABE 
ZEMLJIŠČ ZA NAMEN OBDAVČITVE NEPREMIČNIN 
 
 
S 1. januarjem 2014 je pričel veljati nov Zakon o davku na nepremičnine, ki je na novo uredil 
obdavčitev vseh nepremičnin v državi. Osnovo za določitev davka predstavlja posplošena 
tržna vrednost nepremičnine, ki se določi na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin in podzakonskih predpisov. Za določitev te vrednosti je poleg drugih podatkov o 
nepremičnini (lokacija, namembnost, velikost…) pomemben tudi podatek o namenski rabi 
zemljišča nepremičnine. Ti podatki se v register nepremičnin pri Geodetski upravi RS 
povzemajo na podlagi evidenc, ki jih posredujejo občine.  
 
Občine te evidence črpajo iz občinskega prostorskega načrta (ali dosedanjih planskih aktov, 
če načrta še niso sprejele). Vendar je pri tem potrebno poudariti, da določitev namenske 
rabe v teh aktih, čeprav gre za občinske akte, ni v celoti v pristojnosti same občine. Podatke 
o kmetijskih in gozdnih zemljiščih, ki predstavljajo večji del prostora občine, pa tudi državnih 
cestah, energetskih objektih in podobnih državnih objektih, je npr. občina dolžna povzeti po 
evidencah, ki jih vodijo posamezni državni organi.  
 
V pristojnosti občine je predvsem določanje namenske rabe stavbnih zemljišč, občinskih cest 
in podobnih objektov iz občinske pristojnosti. Iz vidika obdavčitve nepremičnin je pomembna 
predvsem določitev stavbnih zemljišč ter razdelitev teh zemljišč na »zemljišča, na katerih so 
zgrajene stavbe ali ki pripadajo k stavbam« (v preteklosti imenovana zazidana stavbna 
zemljišča ali tudi funkcionalno zemljišče ali gradbena parcela) ter »zemljišča za gradnjo 
stavb« (v preteklosti imenovana nezazidana stavbna zemljišča). Z Zakonom o davku na 
nepremičnine je namreč določeno, da se od »zemljišč za gradnjo stavb« odmerja višji davek, 
kar pomeni, da bodo lastniki takih zemljišč bolj obremenjeni. 
 
Vse občine so bile pozvane da evidence teh zemljišč preverijo ter Geodetski upravi RS do 
začetka januarja 2014 posredujejo morebitne spremembe teh evidenc. Informacije o 
predvideni višini davka na nepremičnine naj bi zatem Geodetska uprava posredovala 
lastnikom nepremičnin, ti pa naj bi imeli možnost do konca marca še sami podati morebitne 
pripombe ali spremembe. Zatem pa naj bi bile po 1. aprilu 2014 izdane odmerne odločbe za 
plačilo davka. 
 
V občinski upravi smo tako kot v večini ostalih občin pristopili k preveri evidence namenske 
rabe zemljišč, predvsem stavbnih, ter znotraj tega k dodatni določitvi »zemljišč, ki pripadajo k 
stavbam« in »zemljišč za gradnjo«. Pri tem smo se v osnovi srečali z dvema pomislekoma 
oziroma težavama: 
 

 namenska raba zemljišč se v osnovi določa v občinskem prostorskem načrtu, vendar 
sistem prostorskega načrtovanja, kot je bil pred leti določen z novim Zakonom o 
prostorskem načrtovanju, ni usklajen s sistemom evidentiranja nepremičnin, kot je bil 
vpeljan z nedavnim Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin. Nekatere evidence 
stavbnih zemljišč, ki so bile vzpostavljene v prejšnjem sistemu prostorskega načrtovanja 
so se z novim sistemom v občinskih prostorskih načrtih celo ukinile, sedanji sistem 



vrednotenja nepremičnin pa jih ponovno potrebuje. Tako so se npr. v prejšnjih prostorskih 
aktih stavbna zemljišča že delila na »zazidana stavbna zemljišča« in »nezazidana 
stavbna zemljišča«, zatem so se v novi občinskih prostorskih načrtih na podlagi nove 
metodologije določila samo »stavbna zemljišča«, sedaj pa je potrebno zaradi vrednotenja 
nepremičnin znova ločeno določati »zemljišča, ki pripadajo k stavbam« in »zemljišča za 
gradnjo stavb«. Če bi bila sistema usklajena, bi zemljišča za gradnjo stavb določili že ob 
nedavni pripravi občinskega prostorskega načrta, ko so se opravili tudi terenski ogledi in 
bi to opravilo zahtevalo manj časa, tako pa je sedaj potrebno določati ta zemljišča v novih 
postopkih… 

 

 za prevero evidenc in določitev »zemljišč za gradnjo stavb« je bil zaradi predvidene 
uveljavitve novega sistema obdavčitve nepremičnin določen zelo kratek čas. Za 
kvalitetno in utemeljeno določitev »zemljišč, ki pripadajo k stavbam« in »zemljišč za 
gradnjo stavb« bi bilo v veliko primerih potrebno opraviti terenski ogled oziroma celo 
pridobiti podatke iz izdanih gradbenih dovoljenj, v katerih so bile določene »gradbene 
parcele«, vendar to v teh kratkih rokih preprosto ni bilo možno izvesti. Sedaj pripravljene 
evidence tako ne bodo mogle predstavljati povsem kvalitetne in zanesljive osnove za 
vrednotenje nepremičnin. 

 
Ne glede na te pomisleke in težave smo se organizirali tako, da bi evidence zemljišč in 
določitev »zemljišč za gradnjo« vseeno pripravili do roka, saj bi v nasprotnem primeru 
negativne poledice čutili le občani oziroma lastniki nepremičnin, ki bi jim bila zemljišča morda 
previsoko ovrednotena.  
 
Preverjanje in dopolnitev evidenc namenske rabe zemljišč smo zastavili v treh korakih: 
 
a) Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih smo evidentirali vse dele zemljišč, po katerih v naravi 

potekajo kategorizirane javne ceste, ki še niso bile odmerjene v lastno parcelo 
(»odparcelirane«) in zato še niso zabeležene v zemljiškem katastru oziroma registru 
nepremičnin. 

 
Obseg zemljišča se je določil po stanju, ki je bilo razvidno iz digitalnih orto-foto posnetkov. 
Delež zemljišča, ki ga zaseda cesta, je bil izračunan v % od površine parcele in v tem 
obsegu je bila parceli določena namenska raba »površine cest«. 
 
b) Med stavbnimi zemljišči v občinskem prostorskem načrtu smo evidentirali vse parcele in 

dele parcel stavbnih zemljišč, ki: 

 so manjše od 300m2 (kolikor je z občinskim prostor. načrtom določena najmanjša 
velikost GE); 

 imajo nagib večji nad 25°; 

 se nahajajo v pasu širine 15 m od meje vodnega zemljišča in imajo na podlagi Zakona o 
vodah status priobalnega zemljišča, na katerem gradnja objektov ni dovoljena; 

 se nahajajo v pasu širine 12 m od osi železniškega tira, kjer na podlagi  Pravilnika o 
pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov…; v varovalnem progovnem 
pasu gradnja objektov ni dovoljena; 

 se nahajajo v pasu širine 15 m od osi nadzemnega daljnovoda 35 kV oziroma v pasu 
širine 3 m od osi podzemnega daljnovoda 35 kV in več, kjer na podlagi Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj …; v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij 
gradnja večine objektov ni dovoljena. 

 
Te parcele oziroma deleži teh parcel, izračunani v % od površine parcele, so bili opredeljeni 
kot zemljišča, ki niso primerna za gradnjo stavb in ki jih tako v skladu s Pravilnikom o 
določanju zemljišč za gradnjo stavb ni mogoče razvrstiti med »zemljišča za gradnjo stavb«. 
 



c) Dodatno smo pregledali stavbna zemljišča po vseh naseljih in zaselkih ali območjih 
razpršene poselitve v občini, ter med njimi evidentirali vse parcele stavbnih zemljišč: 

 na katerih je z občinskim prostorskim načrtom predvidena izdelava podrobnega 
prostorskega načrta, vendar ta še ni bil sprejet, in tako gradnja objektov na teh zemljiščih 
še ni možna; 

 ki niso komunalno opremljena z javno gospodarsko infrastrukturo in zaradi tega gradnja 
objektov tu še ni možna, oziroma je možna le če bi investitor komunalno infrastrukturo v 
celoti zgradil sam; 

 ki glede na prostorski ustroj posamezne domačije ali dela naselja lahko predstavljajo 
zemljišča, ki se funkcionalno navezujejo k obstoječim stavbam in tako predstavljajo del 
njihove »gradbene parcele« oziroma »zemljišče, ki pripada k stavbam«. 

 
Te parcele so bile opredeljene kot zemljišča, ki niso primerna za gradnjo novih stavb in ki jih 
tako v skladu s Pravilnikom o določanju zemljišč za gradnjo stavb ni mogoče razvrstiti med 
»zemljišča za gradnjo stavb«. 
 
Stavbna zemljišča, ki jih ni bilo mogoče evidentirati na podlagi navedenih kriterijev, pa glede 
na določbe Pravilnika o določanju zemljišč za gradnjo stavb predstavljajo »zemljišč za 
gradnjo stavb« in so se v evidenci namenske rabe opredelile kot take. 
 
Menimo, da smo na opisani način uspeli kljub kratkemu roku izvesti preveritev evidenc 
namenske rabe zemljišč ter takšno evidenco »zemljišč za gradnjo stavb«, ki občanom 
oziroma lastnikom nepremičnin ne bo povzročala krivic ali nejevolje ob predvideni obdavčitvi 
nepremičnin, in ki jo hkrati lahko utemeljujemo s strokovnimi kriteriji in določbami predpisov v 
zvezi z evidentiranjem nepremičnin. Glede pa na kratek čas in opisane dileme in težave pa 
vendarle ne moremo tudi povsem odmisliti možnosti, da bodo lastniki še vedno podajali 
pripombe ali dodatne predloge za spremembe evidenc. Te primere bomo v nadaljevanju 
reševali še individualno, glede na značilnosti vsakega posameznega primera. 
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