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Izvleček
V doktorski disertaciji obravnavamo prostorske podatke, povezane z obdavčitvijo nepremičnin, in
njihove kartografske prikaze, namenjene vsem v proces obdavčitve nepremičnin vključene deležnike,
od laične javnost do pripravljavcev politik in strokovnih podlag ter odločevalcev. Obravnavana je
obdavčitev nepremičnin v skladu z lastnim metodološkim pristopom, temelječim na proučevanju
lastnosti sistema obdavčitve nepremičnin, upoštevajoč načela sodobnega davčnega sistema ter ustavna
načela. Na podlagi tega je po osnovnih davčnih elementih podrobneje analiziran sistem obdavčitve
nepremičnin v nekaterih državah sveta in v Sloveniji, s poudarkom na analizi nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča in davka na nepremičnine glede na določila Zakona o davku na nepremičnine
(2013). V skladu z oblikovanim metodološkim pristopom je izvedena analiza kakovosti registra
nepremičnin kot osnovnega vira prostorskih podatkov za obdavčenje nepremičnin po vseh elementih
kakovosti, kot jih opredeljuje mednarodni, evropski in slovenski standard SIST EN ISO 19157:2015.
V okviru analize kakovosti registra nepremičnin so identificirana ključna tveganja kršitve načel
sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel. Rezultati analiz so podprti s kartografskimi prikazi za
lažjo zaznavo in kakovostnejšo interpretacijo stanja kakovosti podatkov. Proučeni so odloki vseh
občin o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ter viri podatkov za upravljanje sistema
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Na podlagi tega je izvedena multipla regresijska analiza
dejavnikov vpliva na davčni izplen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter s pomočjo
geografske obtežene regresije in kartografskih prikazov rezultatov tudi lokalne značilnosti dejavnikov
vpliva. Razvit je lasten metodološki pristop za izvedbo analize problema nezveznosti davčnih osnov
istovrstnih nepremičnin na mejah vrednostnih con oziroma območij plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, podprtih s kartografskimi prikazi.

IV

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

BIBLIOGRAPHIC-DOCUMENTAL INFORMATION AND ABSTRACT

UDC:

004.65:711.528.9:336.22:332.21(043)

Author:

Simon Starček, M.Sc., prof. math.

Supervisor:

Assist. Prof. Dušan Petrovič, Ph.D.

Co-supervisor:

Assoc. Prof. Andreja Cirman, Ph.D.

Title:

Utilization of spatial data sets and their cartographic visualization for the
purpose of real properties taxation

Document type:

Doctoral Dissertation

Notes:

324 p., 72 fig., 48 tab., 29 eq., 1016 ref., 4 ann.

Keywords:

cartographic presentation, property tax, the charge for the use of building
ground, cartography, spatial data quality, Multiple Regression,
Geographically Weighted Regression

Abstract
The present PhD thesis discusses spatial data related to property taxation as well as their cartographic
representations, which are designated for all participants in the process of property taxation, namely,
lay public, policies and professional grounds planners and decision makers. The field of property
taxation is discussed according to our own methodological approach based on the research of the
properties of the taxation system and considering the demands of the contemporary property taxation
system and the constitution principles. Based on the above-mentioned the property taxation system in
some countries of the world and in Slovenia has been studied in detail with the emphasis on the
analysis of the charge for use of the building ground and property taxation as in compliance with The
Real Property Tax Act (2013). According to our designed methodological approach, an analysis of
quality of the Real Property Register has been conducted with regard to all elements of quality as
defined by the international, European and Slovenian standard SIST EN ISO 19157:2015. The
analysis of the quality of the Real Property Register identifies key risks for violating the contemporary
taxation system and the constitutional principles. The results of the analyses are supported with a
cartographic representation for better perception and interpretation of the data quality. All
municipalities’ decrees with regard to the charge for the use of building ground as well as the data
sources for the charge system management were studied. A multiple regression analysis was
conducted to determine the influence of factors on the yield of the charge for the use of building
ground. By the geographically weighted regression and the cartographic representation of the results
the local properties of influence factors have been outlined. We developed our own methodological
approach to analyse the problem of the discontinuity of base taxes for the same kind of property at
neighbouring value zones borders and the zones of payment of charge for the use of building ground
respectively.
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1

UVOD

Davčni prihodki predstavljajo najobsežnejši vir fiskalnih prihodkov in so zaradi tega eden bistvenih
parametrov sodobnih makroekonomskih okolij v posamezni državi ali regiji in posledično tudi aktivno
področje raziskovanja. V večini držav sodobnega sveta predstavljajo davčni prihodki najpomembnejši
vir financiranja javnih storitev, s pomočjo katerega lahko, kot poudarjajo Winer et al. (2003), država
dosega posamezne cilje družbe.
Obdavčitev nepremičnin, kot ena najstarejših oblik obdavčitve, se prepleta s številnimi družbenimi,
tehnološkimi, prostorskimi, ekonomskimi in pravnimi področji. Vse od nastanka prvih sodobnih
civilizacij je področje obdavčitve nepremičnin tesno povezano tudi s podatki o nepremičninah in
kartografsko upodobitvijo teh. Stanje, načrtovanje aktivnosti in izrabe v prostoru so že od nekdaj
neločljivo povezani s kartami kot grafičnim načinom predstavitve stanja in medsebojnih odnosov
objektov in pojavov na površju Zemlje, nad njim ali pod njim (Petrovič, 2007). Karte so, kot navaja
Petrovič (2007), skozi stoletja postale najučinkovitejši komunikacijski medij za shranjevanje in prenos
podatkov o prostoru. Vloga in pomen kart skozi čas sta prepoznana tudi na področju obdavčitve
nepremičnin (karte zemljišč, stavb, naselij, mest, vizualno raziskovanje, tematske karte idr.).
Nepremičnine so zaradi svojih fizičnih in ekonomskih značilnosti (lažja prepoznavnost, nemobilnost,
razmeroma preprosto ugotavljanje posameznih lastnosti) ponavadi posebej primeren predmet
obdavčevanja (Slack et al., 2014). V večini držav se daje prednost odmeri davka od dohodka ali od
porabe, pri čemer je v večini držav obdavčeno tudi premoženje (Almy, 2014; Rosengard, 2013). Kot
navaja Almy (2014), je davek na nepremičnine uveden v 166 državah sveta. V večini držav predstavlja
enega najpomembnejših prihodkov občin (Kitchen, 2013). Po izbruhu t. i. svetovne gospodarske krize
je posebna pozornost številnih držav v Evropski uniji namenjena stabilizacijski vlogi davkov in s tem
povezanim spremembam na področju obdavčitve nepremičnin (Blöchliger et al., 2012; Evropska
komisija, 2015a; Johannesson-Linden et al., 2012; Kelly, 2013).
Evropska komisija aktivno spremlja in analizira stanje ter učinke sprememb na davčnem področju ter
pripravlja ukrepe in usmeritve za nadaljnji razvoj (npr. v okviru Evropskega semestra). Organizacija
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) redno spremlja in poroča o gibanju prihodkov od davka
na nepremičnine vse od leta 1965 in je eden osrednjih virov za številne študije in raziskave
(Norregaard, 2014; Presbitero et al., 2014). Raziskovanja na obravnavanem področju spodbujajo tudi
Organizacija združenih narodov (UN-HABITAT, 2011; UNDP/PAPP, 2010), Svetovna banka (Bird et
al., 2002; De Cesare et al., 1999; Guevara, 2003; Lafuente, 2009; World Bank Group, 2016), Evropska
banka za obnovo in razvoj (European Bank for Reconstruction and Development, 2014; Kuzmanović
et al., 2014; Schaffer et al., 2001) in Evropska investicijska banka (Williamson et al., 2013), predvsem
v kontekstu spremljanja razvoja urbanizacije, podpore sonaravnega in trajnostnega razvoja,
zmanjševanja revščine, spodbujanja gospodarske rasti in učinkovitega upravljanja z nepremičninami.
Pozornost mednarodne skupnosti je namenjena tudi skrbi za večjo učinkovitost davčnih sistemov,
krepitvi davčnega reda in učinkoviti porabi davčnih virov, z namenom zagotavljanja rasti in napredka
na temeljnih družbenih, okoljskih in ekonomskih področjih.
Pomen raziskovanja na obravnavanem področju se kaže tudi skozi spremembe gospodarskega sistema
v zadnjih letih ter spremembe na področju rabe prostora in lastniških odnosov tako v Sloveniji kot
drugje po svetu. Pomembno je tudi raziskovanje posedovanja nepremičnega premoženja, saj se skozi
to v družbah z razvitim tržnim gospodarstvom in s poudarjeno socialno-ekonomsko komponento med
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drugim odražata ekonomska moč in davčna sposobnost določenega sloja prebivalstva (Vlada RS,
2013).
Sistem obdavčitve nepremičnin je ponavadi kompleksen, večplasten in medpodročno prepleten.
Uvedba nove oblike obdavčitve nepremičnin ali sprememba obstoječega sistema zahteva jasno
opredelitev namena, ciljev, tveganj ter družbenih, gospodarskih in drugih učinkov in posledic. Brys
(2011), Holcombe (1998) in Slack et al. (2014) poudarjajo zahtevnost uvedbe davka na nepremičnine
ali izvedbe sprememb. Ob tem izpostavljajo, da so ti procesi veliko bolj zahtevni iz političnega kot
tehničnega vidika. Po Kellyju (2013) je proces sprememb na področju obdavčitve nepremičnin
pogosto povezan z drugimi procesi, predvsem reformami na področju javne uprave, upravljanja
prostora, decentralizacije in ponavadi predstavlja časovno in izvedbeno zahteven proces. Spremembe
na področju obdavčitve nepremičnin morajo slediti načelom sodobnega davčnega sistema in ustavnim
načelom. Pogosto je zaznati razmeroma močan družbeni odpor ob uvedbi davkov na nepremičnine
oziroma sprememb na tem področju (Cabral et al., 2012; Gilliland, 2013; Režek, 2004). Pogoste so
tudi administrativne in tehnične omejitve za učinkovito pobiranje davka in nadzor. Ustrezno zasnovan
in upravljan sistem pomembno vpliva tudi na družbeno sprejemljivost davka, doseganje zastavljenih
fiskalnih ciljev ter ustrezno raven davčne morale oziroma davčne kulture nasploh.
Davki na premoženje se pogosto obravnavajo kot učinkovita in pravična metoda zbiranja davčnih
prihodkov (Plimmer et al., 2000), vendar so, kot poudarja Norregaard (2013), v številnih državah
podcenjeni. Številni ekonomisti podpirajo višjo stopnjo odvisnosti javnofinančnih prihodkov od
davkov na premoženje predvsem zaradi njihovih ekonomskih lastnosti.
Davek na nepremično premoženje je razmeroma pregleden in dopušča malo možnosti izogibanja
plačila davka in davčnih utaj, zato je zaznan povečan interes držav za njihovo uvedbo ali spremembo
obstoječega sistema (De Cesare, 2012; Norregaard, 2013). Weiss (2005) ob tem poudarja, da
kombiniran davek na zemljišča in stavbe v Nemčiji za zavezance ni pregleden. Namen uvajanja davka
na (nepremično) premoženje se med državami sicer razlikuje (Almy, 2014; Paugam, 1999).
Področje obdavčitve nepremičnin je tesno povezano z dinamičnimi razvojnimi procesi na številnih
družbenih, tehnoloških in gospodarskih področjih. Nezadržna rast in hkrati staranje prebivalstva,
intenzivne družbene in druge spremembe znotraj družbe (razslojevanje, revščina), spremenljive
trgovske poti, tehnološki napredek, intenzivna urbanizacija in suburbanizacija, spremembe rabe tal,
pozidanost zemljišč, rast velikih (mega) mest so le nekateri od številnih zahtev in izzivov držav, mest
in sodobne družbe nasploh, ki so neposredno ali posredno povezane s področjem nepremičnin in
javnofinančnih prihodkov. Stalna rast in vse množičnejše selitve prebivalstva, spremembe življenjskih
navad, zahteve po kakovostnejšem načinu življenja idr. neposredno vplivajo tudi na vse intenzivnejše
spremembe v prostoru. Pomen trajnostnega razvoja mest in podeželja, prostorskega načrtovanja in
rabe prostora je poudarjen tudi v Agendi 2030 za trajnostni razvoj Organizacije združenih narodov
(2015).
Za omenjene globalne procese je značilna visoka raven kompleksnosti, kar pomeni, da zanje obstaja
več vzrokov in v več pogledih obstaja soodvisnost med ključnimi procesi in dejavniki v njihovem
ozadju ter z njimi povezanimi učinki. Tudi v prihodnje bo njihov vpliv pomembno zaznamoval
nepremičninsko področje, vključno z rabo zemljišč, njihovo vrednostjo, dojemanjem pomena prostora
in odnosom do nepremičnin, medsebojnim vplivom okolja in socialnega vedenja ter nadaljnjim
prostorskim razvojem. Področje upravljanja, vrednotenja in obdavčitve nepremičnin bo v prihodnje
treba obravnavati v še tesnejši povezavi z drugimi podsistemi, kot so promet, energetika, naravni viri
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in prehrana. Temu bo po mnenju Evropske agencije za okolje (European Environment Agency, 2015)
treba prilagoditi tudi finančne, fiskalne, zdravstvene, pravne in izobraževalne sisteme. Neskladje med
vse bolj dolgoročnimi globalnimi izzivi, s katerimi se spoprijema družba, in bolj omejenimi
pristojnostmi vlad ustvarja potrebo po dodatnih načinih upravljanja nepremičninskega in nasploh
prostorskega področja, tudi skozi davčne mehanizme.
Ukrepi za zagotavljanje stabilnosti in trajnosti zahtevajo kakovostne in učinkovite pristope, ki
temeljijo na ustreznih znanjih, tehnologijah in (prostorskih in drugih) podatkih. Prostorski podatki so
temelj večine družbenih odločitev (Hahmann et al., 2011; Šumrada, 2005), s čimer je posebej
poudarjena dodana vrednosti prostorske podatkovne infrastrukture, sodobnih tehnologij in storitev. Z
razširjenostjo interneta in njegovo dostopnostjo je pomembno povezan tudi napredek na področju
širjenja in uporabnosti prostorskih podatkov. Prostorski podatki lahko pomembno vplivajo na
uspešnost reševanja omenjenih izzivov sodobne družbe. Predvsem razvite države se vse bolj zavedajo
pomena kakovostnih (prostorskih) podatkovnih zbirk in na njih temelječih storitev, s pomočjo katerih
lahko spremljajo stanje, spremembe skozi čas in učinke ukrepov v prostoru. Hiter razvoj in razširjanje
informacijske tehnologije po Manyikau et al. (2011) še dodatno krepijo rast in uporabnost prostorskih
podatkov.
Nepremičnine so z vidika vrednotenja in obdavčitve spremenljivi prostorski objekt. 1 Prevladujoč vidik
obravnave prostorskih objektov je bil v preteklosti zgolj lokacija, vendar je danes takšen pristop
presežen. Pomembne so vzajemne povezave med prostorom, časom in pojavnostjo. Pri sodobni
obravnavi prostora gre za povezan prostorsko-časovni koncept stvarnosti (Šumrada, 2015a). V
primeru obravnave prostorskih objektov, kot predmetov obdavčitve, gre ponavadi za kompleksen in
medsektorsko prepleten prostorski podatkovni sistem, kjer je kakovost podatkov eden ključnih
elementov kakovosti in učinkovitosti sistema obdavčitve. Zato je, kot poudarja van der Molen (2002),
treba poseben poudarek namenjati zagotavljanju kakovostnih in zaupanja vrednih informacij o
nepremičninah na nacionalnih ravneh, ki so med seboj povezane in usklajene, čeprav so vodene v
različnih evidencah. Kakovost prostorskih podatkov je posebej poudarjena tudi v Direktivi Evropskega
parlamenta in sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti
(direktiva INSPIRE) (Evropska komisija, 2007). Kakovost prostorskih podatkov, kot navaja Evropska
komisija (2007), pomembno vpliva na vzpostavitev nacionalnih podatkovnih infrastruktur. Poenotenje
dejavnosti ter zagotavljanje medopravilnosti in povezljivosti zbirk prostorskih podatkov na področju
geoinformatike se omogočata z mednarodnimi standardi. Na obravnavanem področju je uveljavljen
mednarodni, evropski in slovenski standard SIST EN ISO 19157:2015 Geografske informacije Kakovost podatkov. Carpenter et al. (2013) poudarjajo, da se po vsem svetu dviguje raven zavedanja
vrednosti prostorskih podatkov tako na strani odločevalcev v javnem sektorju kot v zasebnih podjetjih.
Pomen in vlogo kakovosti podatkov poudarjajo številni avtorji (Ažman, 2011; Ballatore et al., 2015;
Burrough, 2001; Couclelis, 1997; Delavar et al., 2010; Duckham, 2002; Forier et al., 1996; Kos et al.,
2013; Kresse et al., 2012; Mozetič et al., 2014; Sebastian-Coleman, 2013; Šumrada, 2005; Veregin,
1999; Wan et al., 2015). Beshe (2011), Droj et al. (2009; 2010) in Wenzhong et al. (2015) poudarjajo
pomen prostorskih podatkov (predvsem njihovo kakovost) in uporabnost GIS-tehnologije na področju
obdavčitve nepremičnin.
V sodobnih družbah in ekonomijah raste zavedanje pomena ustreznega upravljanja nepremičnin.
Upravljanje nepremičnin se, kot navaja Mednarodno združenje geodetov (International federation of
1

Prostorski objekt je abstraktna predstavitev pojava na konkretni lokaciji ali geografskem območju (Zakon o infrastrukturi za
prostorske informacije, 2010).
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surveyors, 2010), nanaša na politike, procese in institucije, povezane z evidentiranjem nepremičnin,
upravljanjem s pravicami na nepremičninah in naravnimi viri. Upravljanje nepremičnin vključuje tudi
odločitve o dostopu do nepremičnin, načrtovanje rabe in razvoja nepremičnin, javno posredovanje
podatkov o nepremičninah, vrednotenje in obdavčitev nepremičnin in reševanje sporov (Deininger et
al., 2012; The World Bank, 2013). Dobro upravljanje (good governance) nepremičnin je bistveno za
doseganje trajnostnega razvoja in zmanjševanja revščine (International federation of surveyors, 2009).
Ustrezno evidentiranje nepremičnin in nepremičninskih transakcij predstavlja temelj sistemu
upravljanja nepremičnin (Šubic Kovač, 2006). V številnih državah sveta je zaznan trend
vzpostavljanja učinkovitih sistemov upravljanja nepremičnin. Ti, kot navaja Lipejeva (2015),
zagotavljajo podlago za izvajanje nacionalnih politik in odločevalskih procesov. Uspešnost in
učinkovitost upravljanja nepremičnin je omejena s političnim in socialnim okoljem ter močno
pogojena s sposobnostjo javnega sektorja za izvajanje teh politik (Burns, 2007).
Ustrezno oblikovan in urejen sistem upravljanja nepremičnin zagotavlja (Quan et al., 2017; The World
Bank, 2013): pregleden sistem registracije nepremičnin, kakovostne in medopravilne zbirke podatkov
o nepremičninah, sodobne spletne storitve v povezavi z nepremičninami, učinkovit sistem varovanja
pravic na nepremičninah, razumljiv in učinkovit sistem obveznosti (tudi davčnih), povezanih z
nepremičninami, učinkovit način evidentiranja in kartografskega prikaza nepremičnin, reševanje
sporov ter spoštovanje enakosti spolov. Kot poudarja avtorica Šubic Kovač (2006), ustrezno oblikovan
sistem upravljanja nepremičnin med drugim zagotavlja tudi varovanje zasebne lastnine na
nepremičninah, omogoča lastniku, da upravlja in gospodari z nepremičnino v smislu dobrega
gospodarja, omogoča državi in lokalnim skupnostim varovanje javnega interesa, zagotavljanje
ekonomske, ekološke in socialne funkcije lastnine ter omogoča, v skladu z zakonom in mednarodnimi
načeli, poseg v zasebno lastnino. Ustrezno oblikovan sistem upravljanja nepremičnin omogoča državi
in lokalnim skupnostim pobiranje davkov in drugih dajatev, ki so zvezani z lastništvom oziroma
uporabo nepremičnin.
Urejen sistem upravljanja nepremičnin vpliva tudi na izboljšanje preglednosti in razumevanja
podatkov o nepremičninah, njihovo kakovost, spodbuja aktivno državljanstvo, krepi prostorsko
pismenost in ozaveščenost prebivalstva. Predstavlja izhodišče pravičnejše in učinkovitejše obdavčitve
nepremičnin. Urejen sistem upravljanja nepremičnin vpliva tudi na raven družbene sprejemljivosti
davka na nepremičnine, stabilnost davčnih prihodkov, znižuje raven izogibanja plačevanja in utaje
davkov ter racionalnejše upravljanje sistema (Ali et al., 2013; Barlow, 2015; Çağdaş et al., 2003;
Mukarage, 2016; Sietchiping et al., 2011). Pomembno je, da so podatki o nepremičninah eden temeljih
elementov nacionalne prostorske podatkovne infrastrukture (Ažman, 2006), s ciljem čim višje ravni
kakovosti, usklajenosti in medopravilnosti podatkov, metapodatkov in storitev na različnih ravneh in
med različnimi sektorji.
Vzporedno z razvojem računalniške in zlasti spletne tehnologije se povečujejo tudi zahteve
uporabnikov prostorskih podatkov (Tóth et al., 2012). Spletni (geo)portali in druge oblike storitev
uporabnikom širijo možnost dostopa do vse bolj obsežnih (prostorskih) podatkovnih zbirk ter storitev,
povezanih s prostorskimi podatki, vključno s storitvami kartografskega prikaza podatkov (Maguire et
al., 2005). Pomembno vlogo imajo tudi odprti podatki (open data) in povezani podatki, ki nastajajo v
procesi javne uprave oziroma so ustvarjeni v procesu prostovoljnega uporabniškega zagotavljanja
(prostorskih) podatkov (Šumrada, 2013). K preglednosti obravnavanega področja prispevajo tudi
sodobni in uporabnikom (laični in strokovni javnosti) prilagojeni načini kartografskega prikaza
prostorskih podatkov, tako stanja v prostoru kot sprememb skozi čas (z možnostjo krmarjenja,
povečanja in pomanjšanja, panoramskega pregleda ali prekritja vidnih zbirk prostorskih podatkov)
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(Pfeffer et al., 2015). Karte so danes vse bolj uporabno orodje za podporo odločanju na številnih
področjih, tudi tistih povezanih z nepremičninami (Zhang et al., 2008). Točne in posodobljene karte so
osnovni vir prostorskih informacij o naglo spreminjajočem se prostoru, vendar pa je njihova izdelava
zahtevna znanstvena, tehnološka in izvedbena naloga. Kakovost naključno zajetih podatkov iz
množičnih prostovoljnih virov je zelo spremenljiva in tovrstne dejavnosti so navadno slabo usklajene
(Šumrada, 2013). Sintezno povezovanje podatkov, preko lokacije ali identifikatorjev med seboj
povezanih različnih evidenc, podprto s tehnološkimi možnostmi večpredstavnosti in razširjene
resničnosti omogoča nazorno in učinkovito posredovanje težje razumljivih podatkov laikom in
strokovnjakom (Burrell et al., 2002; Kinkeldey et al., 2014; Kirar, 2016; Kozmus Trajkovski et al.,
2015; Zupan Vrenko, 2013). Uporaba sodobnih metod kartografskega prikaza podatkov izboljšuje
preglednost, razumevanje in upravljanje sistema davka na nepremičnine (Morgan et al., 2005).
Z rastjo prostorsko-informacijske pismenosti prebivalstva, prostorsko vse bolj ozaveščene družbe,
odprtosti in dostopnosti podatkov, zavedanja pomena pravic, omejitev in odgovornosti v zvezi z
nepremičninami ter s tem povezanih pravnih razmerij, davčnih ter drugih obremenitev so zaznane vse
večje zahteve uporabnikov po razširjeni shemi podatkov in informacij o nepremičninah (Döner et al.,
2010; Lemmen et al., 2015; Steudler et al., 2012; Stoter, 2004; Zupan et al., 2014; Williamson et al.,
2010). Družbeni, ekonomski, gospodarski in okoljski vidiki nepremičnin v sodobnem svetu zahtevajo
nedvoumno in natančno evidentiranje in upodobitev pogosto zapletenih lastniških pravic ter omejitev
in odgovornosti. Predvsem v urbanem okolju se povečujeta izkoriščenost prostora in večkratna
uporaba zemljišč, prav tako je vedno več zanimanja za uporabo prostora pod in nad zemeljskim
površjem (Aydin, 2008; Stoter, 2004; Paulsson, 2007; Zupan et al., 2014). Sistemi evidentiranja
nepremičnin so po podatkih Združenih narodov (United Nations, 2014) uvedeni v domala vseh
državah sveta. V večini držav Evropske unije je evidentiranih več kot 80 % zemljišč, pri čemer se
delež evidentiranih nepremičnin med državami razlikuje. V državah v razvoju znaša delež
evidentiranih zemljišč približno 30 % (Dyli, 2016; UN-HABITAT, 2012). Povsod je zaznan nižji
delež evidentiranih nepremičnin na podeželju. Učinkovito delovanje sistema evidentiranja
nepremičnin zagotavlja temelje za varstvo lastninskih pravic, varen prenos lastnine, varno delovanje
hipotekarnega trga, podpira obdavčevanja nepremičnin, omogoča nadzor in razvoj nepremičninskih
trgov, ščiti zemljiške vire, podpira okoljski nadzor, ščiti in spodbuja socialno stabilnost ter uspešno
tržno gospodarstvo. Države, kjer evidentiranje nepremičnin opravljajo preprosto, hitro in poceni,
imajo formalno registriranih več nepremičnin (Byamugisha, 1999; Feder et al., 1998; World Bank,
2016; Yami, 2016). Osrednji cilj sprememb na področju evidentiranja nepremičnin je v številnih
državah sveta zagotavljanje preprostega in zanesljivega javnega dostopa do podatkov o lastništvu,
vrednosti in rabi nepremičnin (Lemmens, 2011)
V številnih državah sveta se na podlagi tega vse več pozornosti namenja metodam in tehnologiji
zajema podatkov o nepremičninah, čim višji ravni kakovosti in medopravilnosti zbirk podatkov ter
racionalnosti in gospodarnosti upravljanja zbirk podatkov. Poudarek je dan raziskovanju uporabnosti
zajemanja podatkov iz množičnih virov in prostovoljnega uporabniškega zagotavljanja prostorskih
podatkov (crowdsourcing), ob podpori odprtih GIS-sistemov ali spletnih kartografskih storitev.
Slednje lahko na področju katastrov nepremičnin in v drugih zbirkah podatkov pospeši zajemanje in
zlasti posodabljanje podatkovnih zbirk (Šumrada, 2012). S temi procesi je povezan tudi razvoj
sistemov zemljiške administracije, pametnih mest (Smart Cities) idr. (Anttiroiko, 2015; Biljecki, 2013;
Çağdaş, 2013; Rodríguez Bolívar, 2015; Stoter et al., 2011; Šumrada, 2014; Toskić, 2014; Tokoro,
2016; World Bank Group, 2016). Številne države tudi zaradi obdavčitve nepremičnin pristopajo k
posodobitvi nepremičninskih in katastrskih sistemov. V obdobju 2015–2016 je 22 držav, sodelujočih v
raziskavi Doing Business 2017, izvedlo reforme na področju evidentiranja nepremičnin (World Bank
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Group, 2016). Avstralija je z zavedanjem, da obstoječi katastrski sistemi ne bodo izpolnjevali
pričakovanj družbe prihodnosti, sprejela razvojno strategijo Kataster 2034 (Intergovernmental
Committee on Surveying and Mapping, 2015). Ta je med drugim namenjena razvoju s prostorom
povezanih politik in strategij, zakonodaje, standardov, modelov in raziskav. Pomemben prispevek k
napredku na področju zajema, kakovosti in uporabnosti prostorskih podatkov predstavljajo tudi
globalni satelitski navigacijski sistemi (GNSS) ter sistemi za daljinsko zaznavanje (Breg Valjavec,
2010; Ellul et al., 2016; Oštir, 2006; Veljanovski et al., 2012b).
Posledice razvoja na omenjenih področjih so vidne v procesu sprememb na področju posodobitve
evidentiranja in vrednotenja nepremičnin, zbirk podatkov o nepremičninah in zakonodaje, tudi v
Sloveniji, kar je predmet podrobnejše obravnave v disertaciji. Zbirke podatkov o nepremičninah so
bile vzpostavljene za splošne ali posebne namene uporabe, tudi za potrebe odmere davka na
nepremičnine. Ob tem je Geodetska uprava RS vzpostavila niz spletnih storitev prikaza podatkov
(javni vpogled v podatke o nepremičninah, javni vpogled v evidenco trga nepremičnin, vpogled v
podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike, spreminjanje podatkov registra nepremičnin,
osebni vpogled v podatke o lastnih nepremičninah, zbirka vrednotenja nepremičnin). Spletni portal eGeodetski podatki (e-GP) omogoča prenos brezplačno dostopnih podatkov Geodetske uprave RS. Leta
2012 je bil v okviru Zakona za uravnoteženje javnih financ (2012)2 uveden davek na nepremično
premoženje večje vrednosti, kot začasen t. i. protikrizni ukrep za leta 2012, 2013 in 2014. Na podlagi
vzpostavite novih nepremičninskih evidenc in sistema množičnega vrednotenja nepremičnin ter
večletnega procesa oblikovanja novega sistema obdavčitve nepremičnin je bil leta 2013 sprejet nov
Zakon o davku na nepremičnine.3 Ta je v celoti nadomestil dotedanji sistem obdavčitve nepremičnin.
Zakon je bil leta 2014 na podlagi odločbe Ustavnega Sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-86)
razveljavljen. Ker je zakonodajalec opustil določno zakonsko ureditev davčne osnove, je Ustavno
sodišče RS ugotovilo (Odločba št. U-I-313/13-86), da je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
(2006),4 če se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčevanja nepremičnin, v
neskladju z Ustavo RS. Ustavno sodišče RS je leta 2015 ugotovilo (Odločba št. U-I-125/14-17), da sta
bila 193. člen in četrti odstavek 244. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (2012) v neskladju z
Ustavo RS. Gre za določbi, ki sta določali davčno osnovo za odmero davka na nepremično
premoženje večje vrednosti. Na podlagi tega je Ustavno sodišče RS določilo, da se do drugačne
zakonske ureditve davka na nepremičnine uporabljajo predpisi, ki so za obdavčitev nepremičnin
veljali do uveljavitve Zakona o davku na nepremičnine (2013).
Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je od uveljavitve Zakona o stavbnih
zemljiščih leta 19845 ohranjeno kot začasna oziroma prehodna rešitev do uveljavitve nove sistemske
zakonodaje na področju premoženjskih davkov. V prehodnem obdobju ni bilo mogoče ukiniti enega
od najpomembnejših virov prihodkov občinskih proračunov za financiranje javne porabe na ravni
občin.6 Ustavno sodišče RS je poudarilo (Odločba št. U-I-39/97), da se je zakonodajalec zavedal, da
ureditev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ni primerna in pravno konsistentna. Vlada
Republike Slovenije (2013) je obstoječi sistem obdavčevanja nepremičnin ocenila kot zastarel,
neenoten, nekonsistenten, nepregleden in neprilagojen novim ekonomskim razmeram. Po mnenju
Vlade RS (2013) lahko takšno stanje posledično privede do neenakopravne obravnave istovrstnih
nepremičnin glede na njihov lastniški in ekonomski status oziroma do neenakopravne, celo nepravične
2

Ur. l. RS, št. 40/2012, s spremembami.
Ur. l. RS, št. 101/2013.
4
Ur. l. RS, št. 50/2006, s spremembami.
5
Ur. l. SRS, št. 18/1984, s spremembami.
6
Občina je v skladu z določili Ustave RS (1991) samoupravna lokalna skupnost. V disertaciji se pojem občina nanaša na
občino in mestno občino.
3
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obravnave davčnih zavezancev. Glavni problemi obstoječega sistema so po mnenju Vlade RS (2013)
različno določevanje zavezancev za plačilo, neenotni načini določanja davčne osnove, veliko število
različnih, pogosto med seboj nepovezanih izjem in olajšav ter nepopolnost nepremičninskih evidenc.
Pri tem se določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča med občinami razlikuje.
Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča temelji na metodologiji točkovanja lege,
namembnosti in pridobitne ugodnosti stavbnega zemljišča, v skladu z Dogovorom o usklajevanju
meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in
meril za odmero tega nadomestila (1986).7 Igličar (2012) ob tem poudarja, da je nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča tipičen instrument družbenolastninskega koncepta, in ne sistema zasebne
lastnine, ki je v Sloveniji uveljavljen od leta 1997 s sprejemom Zakona o lastninjenju nepremičnin v
družbeni lastnini (1997).8 Občine so skrbniki evidenc podatkov za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (Kobetič, 2014). Finančna uprava RS (2014) ugotavlja, da zavezanci
občin ne obveščajo sproti o spremembah, ki vplivajo na odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, in da pritožbe zavezancev na izdane odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča predstavljajo glavnino vseh prejetih pritožb davčnega organa. V večini primerov so razlogi
pritožb izhajali iz napačno ugotovljenega dejanskega stanja. Ustavno sodišče RS je do sedaj v več kot
sto primerih presojalo ustavnost oziroma zakonitost posameznih določb občinskih odlokov, ki urejajo
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V številnih primerih je, kot navaja Gerbec (2014),
ugotovilo neskladje z zakonodajo oziroma Ustavo RS.
Sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča predvideva, da so stavbna zemljišča razvrščena v
območja (cone) plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v odvisnosti od velikosti in
drugih funkcij, ki jih ima naselje. Znotraj vsakega območja se lahko določi ena ali več stopenj glede
na lego, namembnost, pridobitno ugodnost in druge pogoje (Dogovor o usklajevanju meril za
določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za
odmero tega nadomestila, 1986). Merila in načini določitve mej območij plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v odlokih občin pogosto niso jasno opredeljeni. V posameznih občinah
zaradi različnih višin točk, ki so pripisane merilom v posameznih območjih plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, prihaja tudi do več desetkratne ali celo več stokratne razlike pri višini
odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za istovrstne nepremičnine (Kobetič, 2014). Ob
tem je zaznana odsotnost spletnih storitev prikaza podatkov, ki jih občine uporabljajo za določitev
višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar vpliva na preglednost, razumljivost in
učinkovitost sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V večini občin so na voljo le
analogne karte območij plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, podatki za
upravljanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pa so povečini v preglednicah.
Davčna osnova je bila po Zakonu o davku na nepremičnine (2013) določena kot posplošena tržna
vrednost nepremičnine, ugotovljena s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin in pripisana
nepremičnini v registru nepremičnin. Množično vrednotenje nepremičnin temelji na modelih
vrednotenja, ki so med drugim določeni z vrednostno cono in vrednostno ravnjo. V ustavni presoji
Zakona o davku na nepremičnine (2013) je Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) navedlo
tudi problem posplošene tržne vrednosti istovrstnih nepremičnin na mejah vrednostnih con. Tovrsten
problem je zaznan tudi v primeru nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na mejah območij
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in na mejah sosednjih občin. V primeru
velikih razlik lahko pride do tveganja kršitve načela enakosti in pravičnosti.

7
8

Ur. l. SRS, št. 19/1986.
Ur. l. RS, št. 44/1997, s spremembami.
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Obdavčitev nepremičnin je kompleksen in medpodročno prepleten sistem. V Sloveniji in številnih
državah sveta poteka dolgotrajen proces sprememb na obravnavanem področju, ki je povezan s
številnimi izzivi in ovirami. Sistem obdavčitve nepremičnin je povezan z zahtevo po visoki kakovosti
prostorskih podatkov, uporabi sodobne GIS-tehnologije in kartografskih prikazov. V Sloveniji je v
veljavi sistem obdavčitve nepremičnin, zasnovan v 80. letih prejšnjega stoletja, kot prehodna oziroma
začasna rešitev. Na podlagi tega v nadaljevanju področje obdavčitve nepremičnin obravnavamo
celostno, vključno z normativno ureditvijo, kakovostjo podatkov o nepremičninah, analizo prednosti in
slabosti obstoječega sistema, primerjalno z novimi predlogi rešitev ob podpori kartografskih prikazov.
1.1 Pregled obstoječih raziskav na področju obdavčitve nepremičnin, tematske kartografije,
prikaza negotovosti prostorskih podatkov ter coniranja območij
Razvoj in spremembe sistema obdavčitve nepremičnin, kot tudi sicer odnos do prostora in
nepremičnin, so tesno povezani s socialnimi, kulturnimi, ekonomskimi, političnimi in ideološkimi
razmerami in dogodki v posameznem obdobju razvoja družbe. Sistemi obdavčitve nepremičnin so
predmet številnih raziskav (Almy, 2001; Bahl et al., 2008; 2010; Bell, 1999; Bird, 1984; 2003; 2010a;
2010b; Bird et al., 1993; 2003; 2004a; 2007; 2008; 2013; Fischel, 2001; Giertz, 2006; Haveman et al.,
2008; Paugam, 1999; Mirrlees, 2011a; Popović, 1997; Youngman, 1996). Izvedene so bile številne
študije v okviru Evropske komisije (2012b; 2013; 2014), Mednarodnega denarnega sklada
(International Monetary Fund, 2013), Svetovne banke (World Bank Group, 2016) ter drugih
organizacij in institucij (Inter-departmental Group, 2012; International Property Tax Institute, 2016).
V procesu oblikovanja ustreznih politik za ugodno gospodarsko stanje, stabilnost javnih prihodkov,
decentralizacijo v številnih državah sveta potekajo reforme oziroma spremembe ureditve obdavčitve
nepremičnin. Izvedene so bile številne raziskave pristopov, procesa uvedbe ali sprememb sistemov
obdavčitve nepremičnin (Anderson, 1999; Dornfest, 2005; Garnier et al., 2014; Keen et al., 2015).
Številni avtorji obravnavajo omenjene procese na ravni posamezne države (Bird et al., 2004a;
Bervoets et al., 2017; Brys et al., 2013; De Cesare, 2010; Färber et al., 2015; Gdesz, 2011; Henger et
al., 2015; Hou et al., 2015; Høj, 2009; Janevska, 2006; Lewis, 2003; Müller, 2005; Nitikin et al., 2012;
Pinto Domingos, 2011; Šubic Kovač, 2015; Weiss, 2005) ali skupine držav, kot na primer držav
Vzhodne in Srednje Evrope (Adlington et al., 2000; Brown et al., 2001; Brzeski, 2003; Conway et al.,
2005; Malme et al., 2008; Šulija et al., 2005), držav OECD (Almy, 2014; Brys, 2011), Evropske unije
(UN-HABITAT, 2013b) in držav v razvoju (Bahl, 2009; Bahl et al., 2010; Bird, 2010a; Payne, 1997;
Rosengard, 1998). Številni avtorji obravnavajo obdavčitev nepremičnin skupaj s področjem lokalne
samouprave in javnofinančnih prihodkov na lokalni ravni (Bartik, 1991; Bird, 2003; Bird et al., 2013;
Blöchliger et al., 2012; Brunori, 2003; Giles et al., 1995; Hoffman et al., 2005). Youngmanova et al.
(2004) proučujejo uporabo različnih davčnih osnov. De Cesarejeva (2004) ob tem proučuje odvisnost
izbire davčne osnove od zgodovinskih, kulturnih in upravno-administrativnih dejavnikov. Izvedene so
številne študije najpogostejših pristopov določitev davčne osnove, ki temeljijo na vrednosti
nepremičnine (ad-valorem) (Akai et al., 2011; Bahl, 2009; Delipalla et al., 1992; Hoffmann et al.,
2016; Hou et al., 2015; Maurer et al., 2000; Paugam, 1999; Plimmer et al., 2000) in na površni
nepremičnine (area-based) (Connolly et al., 2009; Youngman et al., 2004). Bird et al. (2002), Rao
(2008), UN-HABITAT (2013b) raziskujejo razlike ter prednosti in slabosti omenjenih pristopov
določitve davčne osnove.
V preteklem obdobju so bile izvedene številne študije in raziskave, povezane z vrednotenjem in
obdavčitvijo nepremičnin v Sloveniji (Berlič, 2016; Brus, 2016; Grabnar Marjetič, 2016; Šubic Kovač,
1997; 2016; Vidmar, 2016). Številni avtorji obravnavajo vidik uvedbe novega davka na nepremičnine
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(Cirman, 2009; Kapelj, 2009; Kavdik, 2014; Kranjec, 2011; Kuzma et al., 2014; Perossa, 2009; Pirnat,
2014; Podkrajšek, 2015; Prusnik, 2014; Pšunder et al., 2011; Resnik, 2015; Lavrač, 2010; Lovrenčič,
2015; Rener, 2015; Snežič et al., 2009; Šubic Kovač, 2015; Ude et al., 2010a; Zemljak, 2013; 2014).
Podlipnik (2014a) obravnava osnovne značilnosti, razloge za in proti sprejetju davka na nepremičnine
ter temeljne elemente za prihodnjo ureditev obdavčitve nepremičnin v Sloveniji. Grum (2012; 2014),
Mitrović (2010), Podlipnik (2014b), Snežič (2015), Snežič et al. (2013), Smodiš (2011) in Pšunder et
al. (2013) proučujejo sistem množičnega vrednotenja nepremičnin in njegovo izvedbo. Šubic
Kovačeva (1997) obravnava ocenjevanje vrednosti stavbnih zemljišč, z upoštevanjem vpliva
infrastrukture in drugih prednosti naselja. V okviru projekta ONIX, ki je potekal v obdobju 1996–
2000, so bile izvedene sistemske in aplikativne rešitve evidentiranja nepremičnin občine in
vrednotenja nepremičnin (stavbna zemljišča in stavbe) na osnovi tržne vrednosti (Geodetska uprava
RS, 2017a).
Pogost predmet proučevanja je tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Rakar et al. (1981)
analizirajo vpliv lokacije na poslovno uspešnost terciarnih dejavnosti v mestni občini Ljubljana,
pomen prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za financiranje kolektivne
komunalne potrošnje ter vpliv nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na alokacijo posameznih
dejavnosti znotraj urbane aglomeracije in izrabe prostora. Rakar et al. (1982) za mestno občino
Ljubljana analizirajo ujemanje delitve območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na cone s poslovno uspešnostjo tercialnih dejavnosti. Bogatajeva (1986) raziskuje pomen
informacijskega sistema v komunalnem gospodarstvu skupaj s konceptom informacijskega sistema
stavbnih zemljišč. Bogatajeva (1985) obravnava mestno rento kot poseben primer zemljiške rente,
proučuje rentne diferenciale in njihovo zajemanje ter analizira zajemanje rentnih diferencialov kot
regulatorja razvija naselij. Pri tem daje poseben poudarek nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
in pragovom rentnih diferencialov v odvisnosti od oddaljenosti od mestnega središča, javnega
potniškega prometa in stanovanjske rabe stavbnih zemljišč v mestni občini Ljubljana. Rakar et al.
(1979) obravnavajo razmerja med mestno rento in ceno stavbnega zemljišča. Pri tem analizirajo
dejavnike vpliva na ceno stavbnega zemljišča. Klemenčič et al. (1970) obravnavajo urbanske stroške
opremljanja mestnega zemljišča in prispevka za uporabo mestnega zemljišča, kot predhodnika
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Klemenčič (1972) podrobneje obravnava proces uvedbe
prispevka za uporabo mestnega zemljišča skupaj s predlogi za posodobitev predpisov o prispevku za
uporabo mestnega zemljišča. Pri tem Klemenčič (1972) obravnava tudi diferenciacijo prispevka za
uporabo mestnega zemljišča glede na dejavnost in izkazano donosnost lokacije. Rakar et al. (1985)
obravnavajo pomen vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč, tudi za potrebe sistema nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. Klemenčič (1980; 1997) obravnava nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča kot vir financiranja komunalnega gospodarstva. Hašaj (2002) analizira obračunavanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v izbranih občinah ljubljanske regije, Malus (2005)
ocenjuje stanje na področju obračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občinah
Brežice, Kamnik, Celje in Ljubljana. Polajnar (2008) analizira zgodovinski proces oblikovanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in njegovo izvajanje za mestno občino Ljubljana.
Modrijan (2005) raziskuje strokovne podlage za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Lukovica. Izvedena je primerjava občinskih odlokov o obračunavanju nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v mestnih občinah Ljubljana, Koper, Nova Gorica in Kranj (Rejec,
2005) ter analiza strokovnih podlag za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
mestni občini Kranj (Žibert, 2006). Jančar-Matekovičeva (1999), Vilerjeva (2005) in Živčeva (2010)
analizirajo obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v izbranih občinah obalnokraške regije. Rakar et al. (2008), Horvatova (2015), Šebalj-Mikšejeva (2003) raziskujejo fiskalno in
usmerjevalno vlogo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v izbranih občinah. Kobetič (2014)
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raziskuje podatke o nepremičninah v javnih evidencah, namenjenih obdavčitvi teh. Gerbec (2014)
obravnava vsebine odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 39 slovenskih občin v
luči ugotovitev Ustavnega sodišča RS glede ustavnosti in zakonitosti.
Tematska kartografija je ob razvoju tehnologije uporabna na številnih področjih ter v podporo učenju,
raziskovanju, analiziranju in odločanju in pogost predmet proučevanja novih metod kartografskih
prikazov (Drozg et al., 2016; Kalantari et al., 2015). Glede na to, da družbeni, gospodarski in okoljski
vidiki nepremičnin v sodobnem svetu zahtevajo njihovo nedvoumno in natančno evidentiranje ter
upodobitev v večrazsežnem prostoru, je vse več pobud in raziskav na področju večrazsežnih
podatkovnih modelov in upodobitev stvarnega sveta (Bydlosz, 2013; Biljecki, 2013; Biljecki et al.,
2014; Drobež, 2016b; Ekbäck, 2013; Howe, 2007; Kolbe, 2009; Paulsson, 2012; Paulsson et al., 2013;
Petrovič et al., 2005; Stoter et al., 2005; Verbree et al., 2004; Yu et al., 2012). Petrovič (2001)
proučuje načela oblikovanja izraznih sredstev v tridimenzionalnih kartografskih prikazih. Wate et al.
(2013) raziskujejo metode za modeliranje 3R-objektov in pojavov, zlasti na tistih področjih, kjer 2Rpodatkovni modeli ne ustrezajo več zahtevam in potrebam okolja oziroma uporabnikov ali so postopki
prezahtevni oziroma neracionalni. Izvedene so številne študije metod in tehnik večrazsežnih
upodobitev prostorskih in s prostorom povezanih podatkov (El-Hakim et al., 2004; Abayowa, 2015;
Kolbe, 2009), na področju tehnologije (Fanini et al., 2011), uporabnosti (Virtanen et al., 2015),
zaznave in razumevanja večrazsežnih kartografskih prikazov (Petrovič et al., 2005; Pouliot et al.,
2014; Schobesberger et al., 2008; Wang et al., 2012). Številni avtorji (Adami et al., 2011; Mongus et
al., 2013; Yan et al., 2014) proučujejo uporabnost 3R-kartografska upodobitev visoke stopnje
podrobnosti. Cartwright et al. (2007), Kray et al. (2017), Neumann (2012), Van Elzakker et al. (2007)
proučujejo interaktivno večpredstavnostno tehnologijo, spletno večpredstavnostno (multimedijsko)
kartografijo in obogateno resničnost. Glede na vse širšo uporabo spletnih in večpredstavnostnih kart je
vse več raziskav osredotočenih tudi na uporabniški vidik - raven nadzora uporabnikov nad
kartografskim prikazom, prilagoditve uporabniških vmesnikov in načina prikaza podatkov različnim
skupinam uporabnikov, kognitivne obremenitve pri uporabi kart ter uporaba kart kot kompleksnega
vizualnega analitičnega orodja (Findlater et al., 2008; Ferreira et al., 2013; Kiefer et al., 2016; Malik et
al., 2012; Swedberg et al., 2016).
Posebna pozornost je v zadnjih desetletjih namenjena razvoju metod in orodij za podporo razumevanju
in obvladovanju ter kartografskim prikazom negotovosti prostorskih podatkov (Edwards et al., 2001;
MacEachren et al., 2005; Savelyeva et al., 2010; Slocum et al., 2009; Tan et al., 2008; Zhang et al.,
2002). Slednje je pomembno tudi na področju upravljanja nepremičnin, zemljiške administracije in
katastrov ter na področju vrednotenja in obdavčitve nepremičnin. Prikaz negotovosti prostorskih
podatkov o nepremičninah je lahko pomemben del sistema storitev prikaza podatkov za podporo oceni
stanja in uporabnosti podatkov, analizi tveganj ter odločitvenim procesom (Ehlschlaeger et al., 1997;
Elith et al., 2002; Goovaerts, 2008; Hearnshaw et al., 1994; Kunz et al., 2011; Lindenmayer et al.,
1995). Ustrezen kartografski prikaz negotovosti v prostorskih podatkih je lahko, kot navaja Evans
(1997), v pomembno podporo pri odločanju tudi manj izkušenim uporabnikom prostorskih podatkov.
Reševanje problema velikih količin prostorsko-časovnih podatkov z več spremenljivkami je predmet
številnih raziskav, povezanih z novimi pristopi k prikazu tovrstnih podatkov, kot sta npr. časovna
kocka z več spremenljivkami (Multivariable-Time-Cube) in paralelna koordinatna izrisovalna časovna
kocka (Parallel Coordinate Plot-Time-Cube) v povezavi s prostorsko-časovno kocko (Space-TimeCube) (Li et al., 2005). Te metode prikaza omogočajo večjo funkcionalnost in uporabnost v
prostorsko-časovnih aplikacijah (Kraak, 2011). Prostorsko-časovno združevanje in upodobitev
podatkov (Spatio-Temporal Data Integration and Visualization) sta v znanstveno-raziskovalnem
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smislu osredotočena na prostorsko-časovne analize in problematiko združevanja podatkov različnih
ločljivosti (ITC, 2008).
Coniranje ali členitev območja na podobmočja je del procesa, ki vpliva na določitev davčne osnove in
je pogost predmet raziskav (Bogataj, 1985; Gajšek, 1992; Hrvatin et al., 2010; Klemenčič et al., 1970;
Moilanen et al., 2011; Rakar et al., 1982; Šubic Kovač, 2002; Vuk Dirnbek et al., 2008). Fischel
(2013) poudarja, da brez členitve območij (coniranja) sistem obdavčitve nepremičnin ni učinkovit.
Številne študije proučujejo vpliv členitve prostora in posledice na razvoj urbanih okolij in s tem
povezanih vrednosti nepremičnin in davčnih prihodkov (Kopits, 2012; Staley, 2002; Whittemore,
2012). Jud (1980) raziskuje vpliv členitve območja mesta in razvrstitve enodružinskih hiš v ta
območja na njihovo vrednost. Parisian et al. (2008) analizajo vpliv sprememb mej območij (con) na
vrednost nepremičnin. Zaradi razširjenosti in uporabnosti na številnih področjih je razvoj novih metod
členitve območij na podobmočja aktivno znanstveno področje (Cellmer et al., 2014; Corne et al.,
2000; Diwekar, 2008; Fonseca et al., 1993; Horn et al., 1994; Kumar Shukla et al., 2005, Narzisi,
2008; Srinivas et al., 1994; Zitzler, 1999; Zydallis et al., 1993).
1.2 Cilji in raziskovalne hipoteze
1.2.1 Cilji
Davek na nepremično premoženje je zaradi razmeroma visoke preglednosti in majhne možnosti
izogibanja plačila v interesu številnih držav za njegovo uvedbo ali izvedbo sprememb obstoječih
sistemov. V številnih državah sveta, tudi v Sloveniji, prihodek od davkov na nepremičnine ni dovolj
izkoriščen javni prihodek države oziroma občin (De Paepe et al., 2014b; Grote et al., 2015). Uvedba
nove oblike obdavčitve nepremičnin ali sprememba obstoječega sistema je ponavadi zahteven in
dolgotrajen proces (Kelly, 2013). V Sloveniji in nekaterih državah v razvoju ter tranzicijskih državah
proces prenove sistema obdavčitve nepremičnin poteka več let ali celo desetletij (Almy, 2013; Brys,
2011; McCluskey et al., 2011; Slack et al., 2014). Proces prenove sistema obdavčitve nepremičnin že
več kot dvajset let poteka tudi v Nemčiji (Färber et al., 2014; Henger et al., 2015; Nehls et al., 2015;
Šubic Kovač, 2016; Weiss, 2005). Pogosto je zaznati razmeroma močan družbeni odpor ob uvedbi
davka na nepremičnine oziroma sprememb na tem področju, če dodatno bremeni davčne zavezance
(Rosengard, 2013).
Za vzpostavitev in upravljanje sistema obdavčitve nepremičnin je treba zagotoviti urejen sistem
upravljanja nepremičnin. Ta med drugim zahteva visoko raven kakovosti in medopravilnosti zbirk
podatkov o nepremičninah, vzpostavljeno ustrezno normativno okolje in učinkovito tehnološko ter
administrativno podporo. Uvedba novega sistema oziroma sprememb na tem področju zahteva
ustrezno analizo in raziskavo stanja uporabljenih zbirk prostorskih in drugih podatkov, kakor tudi
drugih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost in uspešnost izvajanja celotnega procesa obdavčitve
nepremičnin. Pri tem je pomemben tudi ustrezno zasnovan sistem prikaza prostorskih in drugih
podatkov o nepremičninah, za podporo procesu odločanja, kakovostnemu in učinkovitemu upravljanju
sistema obdavčitve, razumevanju stanja, ugotavljanju najrazličnejših pojavov, vzorcev in zakonitosti
obravnavanih pojavov ter tudi družbenega sprejemanja sistema.
Cilji doktorske disertacije so:
1. oblikovanje metodološkega pristopa, temelječega na analizi lastnosti sistema obdavčitve
nepremičnin skozi vidik zadovoljevanja izbranih načel sodobnega davčnega sistema ter ustavnih
načel po davčnih elementih;
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2. proučitev grafičnih spremenljivk in oblikovanje predloga enotnih kartografskih znakov, vključno s
predlogom kartografskih prikazov prostorskih in drugih podatkov o nepremičninah, namenjenih
predvsem laični javnosti, s ciljem izboljšanja razumevanja vrednotenja in obdavčitve nepremičnin;
3. v skladu z oblikovanim metodološkim pristopom izvesti analizo lastnosti dveh najpogostejših
sistemov obdavčitve nepremičnin, glede na določitev davčne osnove in sicer sistem, ki temelji na
površini nepremičnine (area-based) in sistem, ki temelji na vrednosti nepremičnine (ad-valorem);
4. v skladu z oblikovanim metodološkim pristopom izvesti analizo lastnosti obstoječega sistema
obdavčitve nepremičnin v Sloveniji in sistema, predvidenega z Zakonom o davku na nepremičnine
(2013), po davčnih elementih z identifikacijo tveganj kršitev načel sodobnega davčnega sistema in
ustavnih načel;
5. na podlagi lastnega metodološkega pristopa izvesti analizo odlokov o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča vseh občin v Sloveniji ter podatkovnih virov, potrebnih za upravljanje sistema
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
6. na podlagi metodoloških izhodišč, temelječih na določilih mednarodnega, evropskega in
slovenskega standarda SIST EN ISO 19157:2015 Geografske informacije – Kakovost podatkov
izvesti analizo kakovosti registra nepremičnin, po vseh elementih kakovosti, kot jih določa
standard SIST EN ISO 19157:2015 Geografske informacije – Kakovost podatkov, pri čemer so
rezultati analiz podprti s kartografskimi prikazi za lažjo zaznavo in kakovostnejšo interpretacijo
stanja kakovosti podatkov;
7. izvedba multiple regresijske analize in geografsko obtežene regresije izbranih dejavnikov vpliva
na davčni izplen od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, s kartografskimi prikazi
dejavnikov vpliva na lokalni ravni;
8. oblikovanje metodološkega pristopa in izvedba primerjalne analize davčnih osnov istovrstnih
nepremičnin na mejah vrednostnih con različnih vrednostnih ravni in med conami plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z nazornim kartografskim prikazom pridobljenih
ugotovitev.
1.2.2 Raziskovalne hipoteze
Z raziskavami v okviru doktorske disertacije poskušamo potrditi ali ovreči naslednje hipoteze:
H1: S sodobnimi metodami kartografske upodobitve je mogoče na razumljiv in uporaben način
prikazati prostorske in druge podatke na področju obdavčitve nepremičnin.
H2: Določitev davčne osnove za obdavčitev nepremičnin je pomembno odvisna od kakovosti
prostorskih podatkov o nepremičninah.
H3: Z metodami prostorske regresije in kartografskimi prikazi lahko na učinkovit način prikažemo
arbitrarnosti občin pri izbiri meril v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
H4: Kartografski prikazi so učinkovito orodje za analizo davčnih osnov istovrstnih nepremičnin na
mejah con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma vrednostnih con.
Za namene preverjanja delovnih hipotez bomo proučili osnovne elemente davka na nepremičnine, s
poudarkom na dveh najpogosteje uporabljenih sistemih, temelječih na površini nepremičnine (areabased) in vrednosti nepremičnine (ad-valorem). Ob tem bomo oba sistema podrobneje proučili tudi
skozi vidik izbranih načel kakovostnega davčnega sistema in ustavnih načel. Na podlagi tega bomo
proučili obstoječi sistem obdavčitev nepremičnin v Sloveniji in sistem, ki je bil predviden z Zakonom
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o davku na nepremičnine (2013). Vse oblike davkov na nepremičnine v Sloveniji bomo proučili po
davčnih elementih in skozi izbrana načela kakovostnega davčnega sistema (pravičnosti, učinkovitosti,
sorazmernosti, enakomernosti, stabilnosti, predvidljivosti, izdatnosti, preglednosti in preprostosti ter
stroškovne učinkovitosti) in ustavna načela (zakonitosti in enakosti pred zakonom).
Za namene preverjanja hipoteze H1 bomo proučili vlogo kartografije na področju obdavčitev
nepremičnin skozi zgodovino. Pri tem bomo proučili sodobne metode prikaza prostorskih pojavov in v
skladu z lastnim metodološkim pristopom proučili uporabo grafičnih spremenljivk in oblikovali
predlog enotnih kartografskih znakov, vključno s predlogom kartografskih prikazov prostorskih in
drugih podatkov o nepremičninah, namenjenih predvsem laični javnosti, s ciljem izboljšanja
razumevanja vrednotenja in obdavčitve nepremičnin.
Za namen preverjanja hipoteze H2 bomo izvedli analizo kakovosti registra nepremičnin, kot
referenčne zbirke podatkov za določitev davčne osnove v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča in davka na nepremičnine, v skladu z določili Zakona o davku na nepremičnine (2013), in
sicer po vseh elementih kakovosti prostorskih podatkov, kot jih opredeljuje SIST EN ISO 19157:2015
Geografske informacije – Kakovost podatkov. Rezultati analiz bodo podprti s kartografskimi prikazi
za lažjo zaznavo in kakovostnejšo interpretacijo stanja kakovosti podatkov, vključno z lastnim
predlogom kartografskih znakov za prikaze negotovosti prostorskih podatkov.
Za preverjanje hipoteze H3 bomo z metodo multiple regresije proučili, kako izbrani dejavniki vplivajo
na prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter z geografsko obteženo regresijo še
vpliv obravnavanih dejavnikov na ravni občin. Rezultati analiz bodo podprti s kartografskimi prikazi
za lažjo zaznavo in kakovostnejšo interpretacijo vpliva obravnavanih dejavnikov.
Sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča temelji na principu delitve območij plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na podobmočja, sistem vrednotenja nepremičnin pa na
vrednostne cone. Za preverjanje hipoteze H4 bomo analizirali porazdelitev davčnih osnov na mejah
vrednostnih con s pripisanimi različnimi vrednostnimi ravnmi in porazdelitev davčnih osnov na mejah
con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pri tem se bomo osredotočili na območja
mestnih občin s poudarkom na mestni občini Maribor ter vseh njenih sosednjih občinah. Na problem
nesorazmernosti v obremenitvi je večkrat opozorilo Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-28/03, št. UI-286/04, št. U-I-65/04-8, št. U-I-84/05 in druge). Slednje navaja (Odločba št. U-I-181/00), da bi
nesorazmerna obremenitev z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča lahko povzročila škodljive
posledice v poslovanju gospodarskega subjekta, ki bi jih bilo v primeru morebitne nezakonitosti
odloka v izpodbijanem delu težko popraviti. Različna obremenitev z nadomestilom za uporabo
stavbnega zemljišča lahko spodbuja nelojalno konkurenco, izgubo učinkovitosti in poslovne
uspešnosti. Rezultati analize bodo podprti s kartografskimi prikazi za kakovostnejšo interpretacijo
razlik v porazdelitvi davčnih osnov med obravnavanimi območji (conami).
1.3 Struktura doktorske disertacije
Doktorska disertacija je razdeljena na devet poglavij. V prvem poglavju so predstavljeni teoretična
izhodišča in ključni problemi na obravnavanem področju, pregled dosedanjih raziskav, cilji in
raziskovalne hipoteze.
V drugem poglavju je po splošni predstavitvi in razvrstitvi davkov, v skladu z lastnim metodološkim
pristopom, izvedena analiza lastnosti sistema obdavčitve nepremičnin skozi vidik izbranih načel
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sodobnega davčnega sistema ter ustavnih načel po osnovnih davčnih elementih. V nadaljevanju je
izvedena analiza dveh v številnih državah sveta najpogosteje uveljavljenih sistemov obdavčitve
nepremičnin, glede na način določitve davčne osnove, in sicer sistema, kjer je davčna osnova določena
kot površina nepremičnine in sistema, kjer je davčna osnova določena kot vrednost nepremičnine.
Predstavljene so osnove kartografije in pomen kartografskih prikazov na področju vrednotenja in
obdavčitve nepremičnin.
V tretjem poglavju je uvodoma predstavljen pregled ključnih aktivnosti na področju obdavčitve
nepremičnin v Sloveniji po letu 1991. Sledi predstavitev štirih oblik davka na nepremičnine:
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s kratkim zgodovinski pregledom, davka na premoženje,
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in davka na nepremičnine, ki je bil uveden z Zakonom o
davku na nepremičnine (2013), po davčnih elementih. V nadaljevanju je v skladu z oblikovano
metodologijo izvedena analiza lastnosti sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka
na nepremičnine, kot ga je opredeljeval Zakon o davku na nepremičnine (2013), s poudarkom na
analizi tveganj odklona od načel sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel. Sledi predstavitev
sistema množičnega vrednotenja nepremičnin in modelov vrednotenja v Sloveniji. Poglavje se zaključi
s predstavitvijo predvidenih ukrepov na področju obdavčitve nepremičnin v Sloveniji v prihodnje.
Četrto poglavje uvodoma obravnava osnovne pojme s področja kartografije. Sledi kratek zgodovinski
pregled razvoja kartografskih prikazov nepremičnin za potrebe obdavčevanja, s poudarkom na
ključnih zgodovinskih mejnikih in katastrskih operatih, izdelanih za območje Slovenije, nastalih od
sredine 18. stoletja. Sledi pregled spletnih kartografskih storitev Geodetske uprave RS. V nadaljevanju
so obravnavane teoretične osnove tematske kartografije, večpredstavnostnih kartografskih prikazov in
obogatene resničnosti. Na podlagi proučitve obstoječega stanja in primerov sodobnih rešitev se
poglavje v nadaljevanju osredotoča na uporabo grafičnih spremenljivk in oblikovanje kartografskih
znakov, vključno s predlogom kartografskih prikazov, namenjenih predvsem laični javnosti, s ciljem
izboljšanja razumevanja vrednotenja in obdavčitve nepremičnin.
V petem poglavju je obravnavana kakovost prostorskih podatkov za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Predstavljena sta pomen zbirk prostorskih podatkov v Sloveniji in njihova kakovost za namen
obdavčitve nepremičnin. Sledi predstavitev podatkovnih zbirk, uporabljenih v sistemu odmere
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, glede na analizo vseh odlokov občin o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča. Predstavljen je mednarodni, evropski in slovenski standard SIST EN
ISO 19157:2015 Geografske informacije – Kakovost podatkov, skupaj z elementi kakovosti
prostorskih podatkov. V nadaljevanju je obravnavan pomen kartografskih prikazov na področju
obdavčitev nepremičnin, vključno s konceptom kartografskih prikazov negotovosti prostorskih
podatkov, namenjenih zavezancem, s ciljem izboljšanja razumevanja stanja kakovosti podatkov. Sledi
analiza kakovosti registra nepremičnin, kot ključne referenčne zbirke podatkov za upravljanje sistema
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka na nepremičnine (glede na določila Zakona o
davku na nepremičnine (2013)). Rezultati analize so podprti s kartografskimi prikazi za lažjo zaznavo
in kakovostnejšo interpretacijo stanja kakovosti podatkov.
V šestem poglavju so obravnavani dejavniki vpliva na davčni izplen nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Uvodoma so predstavljeni namen in cilji raziskave, do sedaj izvedene raziskave,
sledi opredelitev podhipotez raziskave, predstavitev uporabljenih spremenljivk in podatkov. V
nadaljevanju je z metodo multiple regresije izvedena analiza vpliva zbranih dejavnikov na odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na ravni države. Sledi predstavitev rezultatov analize, ki
predstavljajo izhodišče v nadaljevanju izvedene geografsko obtežene regresije, s katero je proučen
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vpliv izbranih dejavnikov na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na ravni občin.
Poglavje se zaključi z interpretacijo rezultatov lokalne regresijske analize in kartografskimi prikazi
vrednosti regresijskih koeficientov posameznih pojasnjevalnih spremenljivk na lokalni ravni.
V sedmem poglavju doktorske disertacije je obravnavan problem nezveznosti davčnih osnov
istovrstnih nepremičnin na mejah sosednjih vrednostnih con. Uvodoma so opredeljeni namen in cilji
raziskave, sledi predstavitev načina coniranja za namen vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin in
pregled dosedanjih raziskav na obravnavanem področju. V nadaljevanju so predstavljeni metodologija
in uporabljeni podatki ter metode oblikovanja con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča in vrednostnih con za namen vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin v Sloveniji. Sledi
analiza uresničevanja cilja množičnega vrednotenja nepremičnin, modela vrednotenja za eno- in
dvostanovanjske stavbe. Izvedena je primerjalna analiza davčnih osnov na mejah con v sistemu
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in modelih vrednotenja za stanovanja (STA), hiše (HIS),
pisarne (PPP), lokale (PPL) in industrijske objekte (IND), za vse mestne občine ter podrobneje za
mestno občino Maribor in vse njene sosednje občine. Poseben poudarek je dan razvoju in izvedbi
koncepta učinkovitega prikaza davčnih osnov v različnih območjih plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Sledijo ugotovitve in zaključki.
Osmo poglavje je namenjeno sklepnim ugotovitvam in prispevku k znanosti, predlogom za nadaljnje
delo ter priporočilom načrtovalcem in odločevalcem pri pripravi prihodnjih ukrepov na področju
obdavčitve nepremičnin v Sloveniji.
V devetem in desetem poglavju je naveden kratek povzetek disertacije.
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2

OBDAVČITEV NEPREMIČNIN S STATIČNIM, PERIODIČNIM DAVKOM

V poglavju je uvodoma obravnavan pomen davkov skozi zgodovino in njihov pomen v sodobni
družbi. Sledi predstavitev lastnosti statičnega, periodičnega davka na nepremičnine ter aktualne
reforme na tem področju v izbranih državah sveta. V nadaljevanju je predstavitev namena in ciljev
obdavčitve nepremičnin s statičnim, periodičnim davkom na nepremičnine ter obravnava davka skozi
izbrana načela kakovostnega davčnega sistema in ustavna načela. Poglavje se zaključi z obravnavo
statičnega, periodičnega davka na nepremičnine po osnovnih davčnih elementih.
2.1 Splošno o davkih
Davki so izrazito zgodovinska kategorija, saj jih zasledimo že v času nastanka prvih sodobnih
civilizacij okrog leta 4.500 pr. n. št. (Stevens, 2006). So odraz družbene in politične ureditve
vsakokratne družbe. Davki so že v najzgodnejšem obdobju sodobnih civilizacij pomenili eno glavnih
opor oblastem za njihovo delovanje, razvoj in izvajanje skupnih (javnih) storitev. Z uveljavitvijo
meščanske države davki, kot navaja Pernek et al. (2001), postanejo splošna, zakonita in prisilna
dajatev. Vzporedno s tem se razvija sistem administracije, upravljanja in nadzora nad plačevanjem
davkov, metode zajema in hranjenja ter prikaza podatkov, predvsem zemljišč. V sodobnem času lahko
davek opredelimo kot obvezno dajatev v denarju fizičnih in pravnih oseb brez neposrednega vračila,
ponavadi za kritje javnih finančnih potreb ali zaradi uresničevanja drugih javnih ciljev, zlasti s
področja ekonomske in socialne politike (Fallah, 2010; Granger, 2013; Narayan et al., 2012; Rupnik et
al., 1995; Stanovnik, 2012).
Podlago za predpisovanje davkov, carin in drugih dajatev v Sloveniji opredeljuje Ustava RS (146.
člen). Pri tem Ustava RS določa (147. člen), da občine predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih,
ki jih določata Ustava RS in zakon. Davek je v skladu z določbo Zakona o davčnem postopku (2011) 9
vsak denarni prihodek državnega proračuna, proračuna Evropske unije ali proračuna občine, ki ne
predstavlja plačila za opravljeno storitev ali dobavljeno blago in se plača izključno na podlagi zakonov
o obdavčenju oziroma predpisov občin, izdanih na podlagi zakonov o obdavčenju. Davki, prispevki in
takse predstavljajo najpomembnejši vir javnih prihodkov v večini držav sveta, tudi v Sloveniji, in so
zaradi tega eden bistvenih parametrov sodobnih makroekonomskih okolij v posamezni državi (De
Paepe et al., 2014a; OECD, 2008; Pfister, 2009). Davčni sistemi lahko pomembno prispevajo k
oblikovanju odgovornega odnosa med državo in družbo in hkrati krepijo zmogljivost držav (Evropska
komisija, 2015d; OECD, 2008). De Paepe et al. (2014b), Dickinson (2011), McGill (2010), OECD
(2010) poudarjajo, da so davčni prihodki lahko odločilnega pomena za trajnostni razvoj. Predstavljajo
lahko tudi vir vlaganj v razvoj, zmanjšanje tveganja revščine, zagotavljanje javnih storitev, kot tudi
krepitev odgovornosti in odzivnosti države na potrebe in zahteve državljanov, izgradnjo institucij,
trgov in demokracije. Ker so davčni prihodki, kot navaja Owens et al. (2009), razmeroma predvidljivi,
lahko vlade z večjo gotovostjo načrtujejo prihodke iz tega naslova.
S pojavom globalne recesije ob koncu prejšnjega desetletja je, kot ugotavljajo Arachi et al. (2015),
mogoče zaznati povečan politični, akademski in raziskovalni interes po obravnavi davčnih sistemov z
vidika gospodarske rasti in stabilnosti javnih financ. V PricewaterhouseCoopers (2015b) poudarjajo,
da teme, povezane z davki na ravni vlad posameznih držav, mednarodnih skupnosti, podjetij,
državljanov, številnih zainteresiranih skupin in medijev, še nikoli niso bile tako aktualne kot v obdobju
globalne recesije. Izvedene so številne raziskave vpliva davkov na gospodarsko rast, konkurenčnost in
9
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druga ključna področja (Arnold et al., 2011; Atkinson, 1995; Atkinson et al., 1991; Benos, 2009;
Bondonio et al., 2007; Bose et al., 2007; Buss, 2001; Deskins et al., 2010; Ekins et al., 2011; Ghosh et
al., 2008; Hady, 1969; Mashkoor et al., 2010; Solow, 1956; Spellberg et al., 2012). Ugotovitvam
raziskav pomena davčnih prihodkov na gospodarsko rast in konkurenčnost so sledile številne smernice
in priporočila OECD (2008; 2010) in Evropske komisije (2013; 2014; 2015a) za oblikovanje in
izvedbo davčnih reform.
Skrbno oblikovan davčni sistem ima pomemben pozitiven vpliv na gospodarstvo posamezne države.
Predstavlja podporo povečanju rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti. Prispeva tudi k pravični
porazdelitvi dohodka in zagotavljanju stabilnih javnih financ (Evropska komisija, 2015a). Vse bolj je
prisoten tudi vpliv sodobne tehnologije, kar bo pomembno vplivalo na davčne sisteme in njihove
funkcije v prihodnje. Številni gospodarski, ekonomski, družbeni in naravni dejavniki spodbujajo
spremembe oblik in vrst davkov. To vpliva tudi na kompleksnosti in mednarodno prepletenost davčnih
sistemov.
2.2 Razvrstitev davkov
Davke zaradi njihovih značilnosti in načinov obravnave razvrščamo po različnih kriterijih: glede na
način in periodičnost pobiranja, tip davčnega zavezanca, predmet obdavčitve, način izkazovanja
davčne osnove (npr. po vrednosti ali količini), pristojnost, način določanja višine davkov, namen
porabe, davčno tehnični postopek in porazdelitveni učinek. Vsaka država ima svoj davčni sistem,
navadno sestavljen iz velikega števila različnih davkov, ki imajo svoje značilnosti in posebnosti in so
pogosto težko primerljivi med državami. Poznamo več različnih razvrstitev davkov. Med
uveljavljenimi mednarodnimi razvrstitvami davkov so najpogosteje v uporabi: razvrstitev Organizacije
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), SNA 2008 (System of National Accounts), ESA 2010
(European System of Accounts 2010) in GFSM 2001 (The Government Finance Statistics Manual)
Mednarodnega denarnega sklada. Po metodologiji OECD (2014) so davki razvrščeni na davke na
dohodek, dobiček in kapitalski dobiček, davke na plačilno listo in delovno silo, davke na blago in
storitve, prispevke za socialno varnost, davke na premoženje ter druge davke. Med davke na
premoženje se uvrščajo tudi periodični davki na nepremično premoženje.
2.3 Davek na nepremičnine
Proučevanje zgodnje zgodovine obdavčevanja nepremičnin, vezano predvsem na obdavčevanje
kmetijske pridelave na osnovi površinskih mer obdelovalnih polj, vključuje najstarejše najdbe v
povezavi z zemljemerstvom, kmetijstvom, razdeljevanjem polj za agrarno obdelavo, namakalnimi
oziroma osuševalnimi sistemi, obredi ob določevanju ali obnovi mej, pravic rabe nepremičnin,
lastninskih pravic ter kartografskim prikazom stanja in medsebojnih odnosov obravnavanih
prostorskih pojavov (Čeh, 2002; Hladnik, 2012; Millard, 1987; Mlakar, 1990). Prav tako sta
upravljanje nepremičnin, pravice, obveznosti (davčne in druge) in odgovornosti, povezane z
nepremičninami, ter načrtovanje aktivnosti in izrabe v prostoru že od nekdaj neločljivo povezana s
kartami kot grafičnim načinom predstavitve stanja in medsebojnih odnosov objektov in pojavov na
površju Zemlje, nad njim ali pod njim. S poznejšim razvojem kot posledico izkustvenih spoznanj, pa
tudi znanstvenih dosežkov, so karte skozi stoletja postale najučinkovitejši komunikacijski medij za
shranjevanje in prenos podatkov o prostoru (Petrovič, 2007). Kartografski prikazi imajo vidno vlogo
vse od prvih zametkov sistema obdavčitve nepremičnin (najprej v obliki skic v prsti in pesku ter
kasneje kamnu in glinenih ploščah) do danes (Delano-Smith, 1987).
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Obdavčitev nepremičnin zasledimo že v času nastanka prvih sodobnih civilizacij in tako sodijo med
najstarejše oblike obdavčitve (Stevens, 2006). Sprva so med nepremičnine, ki so bile obremenjene z
davki in drugimi dajatvami, sodili predvsem obdelovalna zemljišča, pašniki in travniki. Davek na
nepremičnine je že v času Mezopotamije predstavljal sistematično in obvezno obliko dajatve deleža
pridelka. Zavezanci za davek so bili vsi njeni prebivalci. Namenjen je bil najvišji oblasti, delovanju
njene administracije ter za investicije skupnega pomena, vojsko in druge javne namene (Sharlach,
2004).
Obdavčitev nepremičnin je tesno povezana z najzgodnejšim razvojem zemljemerstva in kartografije.
Načrtovanje aktivnosti in rabe prostora je bilo že od nekdaj neločljivo povezano s kartami kot
grafičnim načinom predstavitve stanja in medsebojnih odnosov objektov in pojavov na površju
Zemlje, nad njim ali pod njim (Corbari Corrêa et al., 2009; Dilke, 1987; Pallini et al., 2014; Petrovič,
2007; Simms, 2010). Kartografija se je razvijala tudi na podlagi potreb kartografske upodobitve
nepremičnin (zemljišč, stavb, naselij) in njihove obdavčitve (Kain et al., 1992). Sočasno s temi procesi
so se razvijali zavedanje pomena in uporabnosti podatkov o nepremičninah, njihova kakovost in
večuporabnost (Theuer, 2011; Ting et al., 1998; Trimble et al., 2002).
Obdavčitev nepremičnin je skozi zgodovino tesno povezana tudi z razvojem pravnega sistema
(urejanje pravic rabe nepremičnin, lastninskih pravic), razporejanjem prostora na posestne oziroma
lastninske enote in določanjem mej (razdeljevanjem polj za agrarno obdelavo). Kasneje se je področje
obdavčitve nepremičnin tesno povezalo tudi z vrednotenjem nepremičnin in vzpostavitvijo predvsem
zemljiških katastrov (Clergeot, 2003; Larsson, 1996). Prvi zapis, ki kaže na obstoj ocenjevalne stroke,
izvira iz leta 152310 (William, 1882; Fitzherbert, 1897). Selitve, kolonizacija, urbanizacija, izraba
novih površin, spremembe lastništva, načinov vrednotenja, najemi in prodaje nepremičnin so vplivali
tudi na vse bolj zapleteno nepremičninsko področje. Čez čas so se spreminjali tudi razumevanje,
pomen in odnos do nepremičnin ter prostora nasploh, dojemanje prostorskih odnosov, značilnosti,
kakovosti in vrednosti prostora ter način prikaza pojavov v prostoru.
2.3.1 Lastnosti davka na nepremičnine
Davek na nepremičnine je v sodobnem času zanimiv s fiskalnega stališča za dosego ključnih ciljev
javnih financ: stabilizacije, porazdelitve in alokacije. V večini držav davek na nepremičnine sodi med
statične, ponavljajoče se premoženjske davke na nepremično premoženje, kot redni oziroma
periodični, neposredni davek (Almy et al., 2008; Bird et al., 2003; Gaffney, 1971; Fischel et al., 2011;
Institute on Taxation and Economic Policy, 2015). Davek na nepremičnine je dokaj pregleden in
dopušča razmeroma malo možnosti izogibanja plačila davka in davčnih utaj (Bird et al., 2008; Fisher,
2009; Mirrlees et al., 2011a; Rosengard, 1998; Slack et al., 2014). Kot navaja Slack (1999), se
zavezanci tudi veliko bolj zavedajo premoženjskih davkov kot ostalih.
Med prednosti davka na nepremičnine lahko štejemo, da se iz prihodka od davka na nepremičnine
pogosto financirajo javne storitve in javna infrastruktura (administracija, komunalne storitve, izgradnja
cest, parkov idr.), kar povečuje vidnost učinkov davka in odgovornost oblasti, vendar omejuje
možnosti njihove reforme. Davek na nepremičnine se obravnava kot socialno pravičen in pošten, saj
naj bi bil sorazmeren s koristmi, ki jih zavezanec prejema od javnih storitev. Za davek na
nepremičnine so značilne nemobilnost predmeta obdavčitve, razmeroma nizka občutljivost na faze
gospodarskega ciklusa, majhna možnost za davčni prebeg ali fragmentacijo ter s tem povezana
10
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enakomerna porazdelitev davčne osnove med nižje ravni oblasti (Bell et al., 2010; Bole et al., 2004).
Prihodki od davka na nepremičnine so razmeroma stabilni, pri čemer je davčna osnova ponavadi zelo
široka. Upravljanje sistema je v urejenih nepremičninskih sistemih dokaj preprosto in povezano z
razmeroma nizkimi stroški. Z obdavčitvijo nepremičnin se vpliva tudi na kakovost nepremičninskih
evidenc, učinkovitejše medinstitucionalno sodelovanje in boljšo izrabo prostora (Brighton et al., 2002;
Mikesell et al., 2008; Vlada RS, 2013).
Kljub vsemu je v številnih državah sveta mogoče zaznati razmeroma močan družbeni odpor ob uvedbi
davkov na nepremičnine oziroma spremembah na tem področju (Cebral et al., 2012; Gilliland, 2013;
Režek, 2004). Vrsta avtorjev izpostavlja, da je davek na nepremičnine med najbolj nezaželenimi
oblikami obdavčitve (Anderson et al., 2010; Jurinski, 2012; Nicely et al., 2014; Norregaard, 2013;
Rosengard, 2013). Slack et al. (2014) med razlogi za nezaželenost davka na nepremičnine poudarjajo
možen negativni vpliv davka na rabo zemljišč in stavb ter urbani razvoj (npr. razmeroma visoka
obdavčitev nepremičnin lahko odvrača od naložb v nepremičnine, sili zavezance za plačilo v
spremembo namembnosti ali prodajo, v primeru, da so nestanovanjske stavbe obdavčene višje kot
stanovanjske, slednje vpliva na prenos dejavnosti na druga območja idr.). Zaradi vidnosti učinkov in
preglednosti davka na nepremičnine so možnosti za spremembe obstoječega sistema pogosto omejene.
Za sistem obdavčitve nepremičnin velja, da ne obstaja neposredna povezava med davčno obveznostjo
in plačilno sposobnostjo zavezancev. Davek na nepremičnine se pogosto obravnava kot neposreden
(tudi neupravičen) poseg v zasebno lastnino (Kerševan, 2014). Posebnost sistema obdavčitve
nepremičnin je pogosto tudi lokalna različnost. V teh primerih gre za kompleksno obliko davka z več
lokalnimi različicami, pri čemer so razlike predvsem v davčnih stopnjah in olajšavah, kar ima za
posledico nepreglednost in zapletenost sistema. Posebnost obravnavanega davka je tudi v tem, da se v
mnogih državah ugodneje obravnavajo stanovanjske nepremičnine pred ostalimi (tudi zemljišči) in so
pogosto obdavčene z nižjo stopnjo kot npr. nepremičnine za poslovno in industrijsko rabo primerljive
vrednosti ali površine oziroma drugih davčno relevantnih lastnosti (Bird et al., 2003; Lafuente, 2009;
Pinho, 2015).
2.3.2 Reforme na področju obdavčitve nepremičnin
Vsaka država se mora nenehno posodabljati in prilagajati, da se lahko kakovostno in učinkovito
odziva na potrebe in zahteve državljanov, z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter da bi postala
bolj dinamična, inovativna, konkurenčna in privlačna. Številne države po svetu se novim nacionalnim
ali širšim razmeram, spremembam in potrebam prilagajajo tudi skozi reforme svojega davčnega
sistema.11 Kot navaja Prammerjeva (2011), je globalna finančna in gospodarska kriza v številnih
državah vplivala na povečane obremenitve javnih financ. Davčni sistemi v številnih državah niso
ustrezno prilagojeni potrebam sodobnega sveta in spreminjajočega se globalnega gospodarstva
(PricewaterhouseCoopers, 2015a). Zaradi številnih sprememb na gospodarskih, ekonomskih,
družbenih in tehnoloških področjih so davčna okolja postala vse bolj zapletena in v mnogih pogledih
zastarela. Zato je v številnih državah, tudi v Sloveniji, prepoznana potreba po izvedbi davčnih reform
in vzpostavitvi bolj kakovostnega davčnega sistema.12 Glede na nizko izkoriščenost prihodkov od

11

Med letoma 2009 in 2014 je bilo v svetu izvedenih 189 reform davčnih sistemov, največ v evropskih državah in državah
osrednje Azije, med njimi tudi številne reforme obdavčitve nepremičnin (World Bank Group, 2016).
12
Pojem kakovostna obdavčitev je povezana z oblikovanjem davčne politike in davčnih sistemov, za doseganje želenih ciljev
politike (prerazporeditve, stabilizacije idr.) na najbolj učinkovit način (spodbujanje rasti, zniževanje stroškov pobiranja
davkov idr.).
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obdavčitve nepremičnin (posebej v državah Vzhodne in Srednje Evrope ter v državah v razvoju) so
prepoznane priložnosti za izboljšave tudi na tem področju.
Vrsta držav po vsem svetu je v zadnjih dveh desetletjih pristopila k prenovi sistemov obdavčitve
nepremičnin (Evropska komisija, 2012a; Färber et al., 2015; Garnier et al., 2014; Grabowski et al.,
2005; Henger et al., 2015; Johannesson-Linden et al., 2012; Levitas et al., 2010; McCluskey et al.,
2016; Pinto Domingos, 2011; Slack et al., 2015; Šubic Kovač, 2016; Weiss, 2015). Razpad Sovjetske
zveze in SFR Jugoslavije je na območju teh držav povzročil pomembne demokratične spremembe,
tudi na področju nepremičninskih pravic, spodbudil postopno oblikovanje trga nepremičnin in
vzpostavitev nepremičninskih evidenc. Te spremembe so prinesle tudi zahteve po reformah sistemov
obdavčitev nepremičnin (McCluskey et al., 2016). Od začetka devetdesetih let dalje so spremembe na
tem področju potekale ali še potekajo v Armeniji, Estoniji, na Češkem, Hrvaškem, Madžarskem, v
Latviji, Litvi, na Poljskem, v Rusiji, Sloveniji, Srbiji, na Slovaškem in v Ukrajini (Almy, 2013;
Bernardi et al., 2005; Bird et al., 2004a; Grah Whatmough, 2013; International Association of
Assessing Officers, 2010; Kukić et al., 2012; Levitas et al., 2010; McCluskey et al., 2011; Paugam,
1999; Radzimski et al., 2012; Režek, 2004). Tudi v Nemčiji proces posodobitve sistema obdavčitve
nepremičnin poteka že več kot dvajset let (Färber et al., 2014; 2015; Henger et al., 2015; Weiss, 2005).
Številni avtorji (Brys, 2011; Holcombe, 1998; Slack et al., 2014) poudarjajo tehnično in časovno
zahtevnost uvedbe davka na nepremičnine ali izvedbo sprememb. Uvajanje novega sistema obdavčitve
nepremičnin ali njegovih sprememb je pogosto pomembno politično vprašanje, zaradi česar so
reformni procesi veliko bolj zahtevni s političnega kot administrativno-tehničnega vidika (posebej v
tranzicijskih državah). Posamezne faze procesa uvajanja novega sistema obdavčitev nepremičnin ali
njegovih sprememb so zahtevne predvsem, kadar so povezane z vzpostavljanjem zbirk podatkov o
nepremičninah. Pogosto se trči tudi ob številna pravna vprašanja, povezana z lastninskimi pravicami,
omejitvami in odgovornostmi. Čeprav davčna reforma, kot navaja Wöhlbier (2015), lahko prispeva k
stabilnosti javnih financ, spodbujanju gospodarske rasti in zaposlovanja ter izboljšanju socialne
pravičnosti, so prizadevanja in uspešnost izvedbe reform pogosto omejeni. Uspešnost reform je
odvisna tudi od socialnih, ekonomskih in gospodarskih razmer v državi (International Monetary Fund,
2013). Reforme sistema obdavčitve nepremičnin pogosto potekajo sočasno z reformami na drugih
področjih (npr. socialna, plačna, reforma javne uprave) in po navadi ne prinašajo takojšnjih učinkov
oziroma rezultatov (Brys, 2015).
2.3.3 Sistem obdavčitve nepremičnine
Sistem obdavčitve nepremičnin je kompleksen, večplasten in se tesno prepleta s številnimi področji,
kot so javna uprava, okolje, socialna področja, pravo, geodezija in geomatika (zajem, upravljanje in
vzdrževanje podatkov o nepremičninah ter kartografska upodobitev teh). Uvedba nove oblike
obdavčitve nepremičnin ali sprememba obstoječega sistema zahteva jasno opredelitev namena, ciljev
in tveganj ter družbenih, gospodarskih, ekonomskih in drugih učinkov ter posledic.
Obstaja več modelov za načrtovanje sistema davka na nepremičnine, ki so odvisni od kulturnih norm,
tradicije, političnega sistema in obstoječega davčnega sistema. Načrtovanje modelov sistema davka na
nepremičnine je odvisno tudi od gospodarske moči, socialnih, gospodarskih, prostorskih, selitvenih in
drugih gibanj ter namena in ciljev uvedbe. Na učinkovitost sistema davka na nepremičnine pomembno
vpliva zasnova pravnega, institucionalnega in izvedbenega okvirja. Pomembno je oblikovanje
ustreznih in dopolnjujočih funkcionalnih povezav med deležniki sistema – organi, institucijami in
zavezanci, ki so odgovorni (jih upravljajo) za posamezne elemente ali procese sistema (Slika 1).
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Sistem se na funkcionalni ravni med državami razlikuje in v praksi pogosto predstavlja ločene, a
procesno in funkcijsko povezane institucije in organe, z informacijskimi sistemi, podatkovnimi
zbirkami, znanji, zakonodajo in standardi na posameznem področju.
V številnih državah se je s ciljem optimizacije, poenostavitve in dviga učinkovitosti sistema
poenostavilo medinstitucionalno sodelovanje ter celo združilo v enovite organe. Temeljne naloge se
najpogosteje izvajajo v organu, odgovornem za področje prostorske podatkovne infrastrukture,
geoinformatike in kartografije, vključno z vrednotenjem nepremičnin. Davčni organ je odgovoren za
administrativno izvedbo pobiranja davka, nadzor in register zavezancev. Sestavni del sistema je organ
za upravljanje z zbirko podatkov o pravnih režimih oziroma stanju v prostoru in izdajo dovoljenj ter
ponavadi ločen organ za upravljanje registra kmetijskih zemljišč, rabe prostora in katastrskega
dohodka.
Nadzor

Upravljanje evidenc o
pravnem stanju v prostoru

Izdaja dovoljenj za
poseg v prostor

Prostorski akti
Dovoljenja

Podatki, karte

Upravljanje podatkov o
nepremičninah, trgu
nepremičnin in kartografije

Upravljanje sistema
davka na nepremičnine
Upravljanje registra
prebivalstva in druge
ekonomsko-socialne statistike

Podatki

Podatki
Podatki

Upravljanje registra
zavezancev za plačilo davka
davka

Upravljanje evidence
rabe prostora

Celovita podpora procesom, funkcijam, postopkom in prikazom stanja

Slika 1: Funkcijski model sistema davka na nepremičnine (vir: lastni prikaz)
Figure 1: Functional model of the property tax system (source: Authors' own presentation)
Proces določitve temeljnih elementov davka na nepremičnine predstavlja kompleksen proces. Temelji
na določitvi namena, ciljev in načel obdavčitve nepremičnin. Pri tem je treba določno opredeliti
predmet obdavčitve, zavezanca za plačilo davka, davčno osnovo, davčno stopnjo, morebitne izjeme in
oprostitve plačila ter pripadnost davka. Pri tem sta pomembna tudi način evidentiranja, upravljanja in
prikaza podatkov ter proces odmere in plačila davka.
2.4 Namen, cilji in načela obdavčitve nepremičnin
Nepremičnine so zaradi svojih fizičnih in ekonomskih značilnosti posebej primeren predmet
obdavčevanja. Davek na nepremičnine je uveden v 166 državah sveta (Almy, 2014). Pregled davčnih
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sistemov evropskih držav kaže, da ima večina držav uveden davek na premoženje, pri čemer imajo
vsaj eno obliko davka na nepremičnine. Izjema sta Malta in San Marino. Slednja ima uveden davek na
prenos oziroma pridobitev lastništva nad nepremičnim premoženjem (Deloitte, 201; World Bank
Group, 2016). Davek na nepremičnine je denimo edini davek, ki je uveden v vseh zveznih državah
Združenih držav Amerike ter v vseh kanadskih provincah (International Association of Assessing
Officers, 2010).
Osnovni namen in cilji ter načela obdavčitve nepremičnin so v sodobnih državah zelo podobni, kakor
tudi razlogi (finančni, ekonomski, socialno-politični in administrativno-tehnični) za njegovo uvedbo
ali spremembo (Youngman, 1996; Muellbauer, 2005). Namen obdavčitve nepremičnin je v večini
držav fiskalne narave, s ciljem pridobivanja sredstev državnega proračuna oziroma proračuna nižjih
administrativnih ravni (Bird et al., 2002; Bird et al., 2007; Grote et al., 2015). Lang et al. (2006)
navajajo, da se v nekaterih državah (npr. Nemčiji, Sloveniji) namen davka na nepremičnine upravičuje
s tem, da gre za obliko plačila koristi, ki jih ima lastnik nepremičnine od javnih storitev, kar je sicer
vse težje utemeljevati kot tehten razlog (Mirrlees et al., 2011b). V nekaterih državah uvedba davka na
nepremičnine sledi cilju decentralizacije fiskalnih pristojnosti z namenom krepitve lokalne avtonomije
(predvsem v državah v razvoju in državah Vzhodne in Srednje Evrope). Uvedba davka na
nepremičnine ponekod sledi cilju centralizacije in posledično poenotenja pristopa in preglednosti,
poenostavitve in racionalizacije sistema (Bahl et al. (ur.), 2008; Dabla-Noriss, 2006). Za davek na
nepremičnine velja, da med vsemi oblikami davkov najmanj ovira gospodarsko rast, kar je eden
najpogostejših razlogov za njegovo uveljavitev. Poudarja se tudi ekonomska učinkovitost davka na
nepremičnine, s ciljem spodbujanja učinkovitejše rabe oziroma alokacije premoženja. Davek na
nepremičnine je lahko mehanizem in orodje aktivne prostorske politike (Acosta Ormaechea et al.,
2012; Arnold, 2008; Arnold et al., 2011; Heady et al., 2009; Johansson et al., 2008).
2.4.1 Davčna in ustavna načela obdavčitve nepremičnin
Davčni sistem mora temeljiti na načelih sodobnega, zaželenega oziroma kakovostnega davčnega
sistema in ustavnih načelih posameznih držav (Mirrlees et al., 2011b). Eno osrednjih vprašanj davčne
teorije je, kako oblikovati davčni sistem, da bo najbolj ustrezal političnim, ekonomskim in socialnim
ciljem, ki jih države z njim zasledujejo. Davčna načela so si pogosto nasprotujoča, predvsem zaradi
ciljev različnih politik, ki jih države zasledujejo na posameznih področjih (Mankiw et al., 2009).
Evropska komisija (2015b) poudarja, da mora biti davčni sistem preprost, pravičen in učinkovit.
Številni avtorji (Beveridge et al., 2013; Granger, 2013; Nichols, 2005; Stepanya, 2003) menijo, da
mora oblikovanje sodobnega davčnega sistema temeljiti na načelih preprostosti, nevtralnosti,
stabilnosti, učinkovitosti, racionalnosti, izdatnosti in privlačnosti. Zagotavljati mora tudi ustrezno
ravnotežje med stabilnostjo in prožnostjo. Načela, ki jih spodbuja Mednarodni denarni sklad
(International Monetary Fund, 2011) glede oblikovanja kakovostnega davčnega sistema, so načela
vključenosti, pravičnosti in enakomernosti ter načelo dobrega upravljanja. Lang et al. (2006) navajajo,
da je za najprimernejše in najpravičnejše merilo za obdavčitev nepremičnin v razvitih državah sprejeto
načelo sposobnosti plačila davka (ability to pay principle). Po tem načelu je vsak zavezanec k skupnim
potrebam dolžan prispevati v skladu s svojo ekonomsko sposobnostjo. Alm (2013) med
tradicionalnimi davčnimi načeli, na katerih sloni sistem obdavčitve nepremičnin, poudarja še načelo
izvoljivosti (electability). Pri obravnavi davka na nepremičnine, kot enega najpomembnejših virov
občinskih proračunov, je treba upoštevati tudi načela, ki jih opredeljuje Evropska listina o lokalni
samoupravi (Council of Europe, 1985), in sicer načelo pripadnosti in načelo sorazmernosti. Načelo
pripadnosti določa, da ima občina lastne finančne vire, s katerimi prosto razpolaga v okviru svojih
pristojnosti. Načelo sorazmernosti določa, da morajo biti finančni viri občine v sorazmerju z nalogami,
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ki jih določata ustava in zakon. Vlada RS (2013) je pri pripravi Zakona o davku na nepremičnine
(2013) posebej poudarila, da nova sistemska ureditev zasleduje načelo zakonitosti, enakosti pred
zakonom, sorazmernosti, preglednosti, izdatnosti, enakosti, pravičnosti, primerljivosti in pripadnosti.
Obdavčitev nepremičnin je posebej pomembno obravnavati v luči ustavnih načel, kot temeljni
ustavnopravni red (Stolzlechner, 1994). Obdavčitev nepremičnin je pogost predmet ustavnih presoj v
številnih državah sveta. Obdavčitev nepremičnin, kot tudi vsaka druga oblika obdavčitve, pomeni
poseg v lastnino oziroma premoženje posameznika. Pri tem je treba zagotoviti, da ureditev ni
diskriminatorna in da zavezancev ne omejuje pri možnosti uresničevanja in varstva svojih ustavnih
pravic (Kerševan, 2014). Načela oziroma želene lastnosti sodobnega sistema obdavčitve nepremičnin
se spreminjajo skozi čas. Razlikujejo se glede na stopnjo razvitosti države ter kulturne, zgodovinske,
gospodarske in druge dejavnike. V nadaljevanju je podrobneje predstavljen sistem obdavčitev
nepremičnin skozi izbrana načela kakovostnega davčnega sistema (pravičnost, učinkovitost,
sorazmernost, enakomernost, stabilnost, predvidljivost, preglednost, enostavnost in stroškovna
učinkovitost) in ustavna načela (pravičnost, zakonitost in enakost pred zakonom). Izbor načel sloni na
priporočilih omenjenih mednarodnih organizacij in institucij ter načelih, ki so upoštevana v nekaterih
državah Evropske unije na področju obdavčitve nepremičnin. Izbor načel sloni tudi na odločitvah
Ustavnega sodišča RS v zvezi z odloki o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Izbrana načela
so bila upoštevana tudi v Zakonu o davku na nepremičnine (2013) in Zakonu o množičnem
vrednotenju nepremičnin (2006).
a) Načelo pravičnosti (ustavno načelo enakosti pred zakonom)
Pravična oblika obdavčitve naj bi bila takšna, da bi bilo davčno breme splošno in enakomerno
razporejeno med vse davčne zavezance. Z vidika pravičnosti je davek na nepremičnine mogoče
zagovarjati na način, da premoženje lastnikom daje možnost porabe nad tekočimi dohodki, varnost in
možnost finančnega, gospodarskega in družbenega vpliva. Davek je ponavadi neposredno povezan s
koristmi, ki jih nepremičnine prinašajo lastnikom (McCluskey et al., 1998a, 1998b; Slack, 1999;
Plimmer et al., 2000). Davčno obremenitev v razmerju do davčnih zavezancev upraviči (tudi in) prav
enakost davčnih zavezancev v obremenitvi. Načelo pravičnosti se izvršuje skozi načeli horizontalne in
vertikalne izenačenosti. Načelo horizontalne izenačenosti zahteva enako obravnavo zavezancev za
davek na nepremičnine, ki so v enakem položaju glede relevantnih značilnosti nepremičnine (običajno
vrednosti, površine). Za obdavčenje po načelu koristi horizontalna izenačenost pravi, da naj tisti, ki
dobijo enake ugodnosti (lokacija, ravni komunalne opremljenosti), plačujejo enako višino davka. Če je
davčni sistem urejen po načelu davčne sposobnosti, horizontalna izenačenost določa, da zavezanci z
enakimi dohodki plačajo enako višino davka. Premoženje ne prinaša samo tekočih dohodkov (npr.
najemnine), ampak daje tudi varnost in možnost finančnega, gospodarskega in družbenega vpliva.
Načelo vertikalne izenačenosti pomeni, da naj premožnejši plačujejo relativno več. Ponavadi lastnika
dveh različnih nepremičnin z enakima dohodkoma nista v enakem položaju oziroma nimata enake
sposobnosti plačila davka in posledično posamezniki z različno vrednostjo nepremičnine plačujejo
različno visoke davke. Sicer se pri tem pojavlja težava, ker sistem obdavčitve nepremičnin ponavadi
ne zajema obdavčitev vseh vrst nepremičnin. To je posebej problematično pri obdavčitvi nepremičnin
za poslovno dejavnost, kar lahko destimulira opravljanje dejavnosti. Kot opozarja Mijatović (2004),
naj premoženje ne bi bilo najboljši kazalnik ekonomske sposobnosti posameznika. Sicer pa je načelo
pravičnosti, kot navaja Evropska komisija (2014), skupaj z načelom učinkovitosti najpogosteje v
središču analiz in iskanja izboljšav davčnih sistemov, predvsem na področju obdavčitve nepremičnin.
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b) Načelo učinkovitosti
Obdavčitev ima v splošnem številne nezaželene ekonomske učinke. Zaradi davka lahko davčni
zavezanci zmanjšajo porabo, obseg produkcije in ponudbo dela. Davki zvišujejo cene na trgu,
diferencirana obdavčitev pa ima poleg naštetih še negativne posledice v prerazdelitvi dohodka in
premoženja. Davčni sistem mora biti tak, da čim manj posega v ekonomske odločitve posameznikov
oziroma ekonomskih subjektov, povzroča čim manjšo izgubo učinkovitosti in ima čim manjši
distorzijski učinek na gospodarstvo (Žibert, 2008). Za davek na nepremičnine velja, da naj v večini
primerov ne bi predstavljal pomembnega posega v ekonomske odločitve zavezancev, predvsem
fizičnih oseb. V primeru obdavčitve nepremičnin za poslovno in industrijsko rabo ima lahko davek z
višjo davčno stopnjo za tovrstne nepremičnine tudi občutnejši vpliv. Dye et al. (1999) navajajo, da je
stopnja davka na nepremičnine za poslovno in industrijsko rabo v obratnem sorazmerju z obsegom
poslovnih naložb, številom poslovnih subjektov in rastjo ter številom zaposlenih. Če davčni zavezanec
davčnega bremena ne more prenesti na najemnika, potrošnika ali zaposlene, to lahko vpliva na
njegovo finančno sposobnost (Alberro et al., 2008). Različne davčne stopnje glede na lokacijo,
različne olajšave in druge oblike diskriminacije znotraj obdavčitve lahko vzpostavljajo nelojalno
konkurenco ter spodbujajo neenako obravnavo zavezancev. Zaradi previsoke davčne obremenitve
lahko ekonomski subjekt svoje poslovanje preseli na območje z nižjim davčnim bremenom (Kenyon et
al., 2012). Visoka davčna stopnja za določeno vrsto nepremičnin (npr. poslovne stavbe, nezasedena
stanovanja, večja stanovanja, nevzdrževane nepremičnine, nepremičnine, namenjene počitku in
rekreaciji) lahko spodbuja ali sili lastnike nepremičnin k nesorazmerni obremenjenosti lastninske
pravice ter aktivnejši prodaji nepremičnin in posledično zasičenosti s ponudbo nepremičnin na trgu in
znižanje vrednosti. Po drugi strani pa lahko nižje davčne stopnje in s tem davčne obremenitve tako
fizične kot pravne osebe spodbujajo h kopičenju nepremičnin, ki jih sicer ne potrebujejo, kar vpliva na
učinkovitost in gospodarnost rabe prostora.
Davčna stopnja ima lahko po Johnsonu et al. (2009) pomemben vpliv na izbor lokacije nepremičnine.
Davek na nepremičnine ima, kot navaja Hibbard et al. (2003), vpliv na upravljanje z zasebnimi
gozdovi in kmetijskimi zemljišči. Polyakov et al. (2008) poudarjajo, da se z višanjem davčne stopnje
na zemljišča zmanjšuje verjetnost ohranitve obstoječe rabe zemljišča in hkrati povečuje verjetnost
spremembe v drugo vrsto rabe. Posledično lahko to vpliva na učinkovitost izrabe zemljišč, proizvodne
zmogljivosti in izkoriščenost, spremembo kulturne krajine in opuščanje kmetijske proizvodnje. Davek
na kmetijska in gozdna gospodarstva vpliva na razvoj kmetijstva in podeželja nasploh. Načelo
učinkovitosti se običajno zagotavlja z relativno nizko davčno stopnjo, pri čemer se upoštevajo vsi
stroški, povezani s plačilom davka (Grabowski et al., 2005). Načelo učinkovitosti se zasleduje tudi s
tem, da proces obdavčitve temelji na enotni evidenci o nepremičninah ali medsebojno učinkovito
povezanih evidencah, ob predpostavki, da so podatki ustrezne kakovosti. Hkrati se mora slediti cilju,
da so dodatna administrativna bremena in stroški, tako na strani zavezanca kot organa, ki bo odmero
izvajal, in drugih državnih organov, čim manjši. To načelo se zagotavlja tudi skozi preprostost sistema
z malo izjemami in načelom nižje izdatnosti.
c) Načelo sorazmernosti in enakomernosti
Z načelom sorazmernosti se postavlja omejitev zakonodajalcu in vzpostavlja kvalificirana povezava
med zakonodajalčevim motivom in namenom, ki ga zasleduje, ter sredstvi in pravno normativnimi
rešitvami, ki jih v tam namen uporabi (tudi prepoved čezmernih posegov države). Zato mora
obdavčitev nepremičnin v čim manjši meri vplivati na položaj zavezancev oziroma na njihove pravice
in interese. Ukrepi države na tem področju morajo biti sicer primerni za dosego njenih ciljev in
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potrebni za njihovo implementacijo glede na objektivne interese državljanov. Ob tem pa ne smejo biti
izven razumnega razmerja do družbene vrednosti teh ciljev. Pri visoki davčni stopnji davka na
nepremičnine se lahko pojavi vprašanje sorazmernosti, povezano s plačilno sposobnostjo zavezancev,
ne glede na ekonomsko moč, ki se meri skozi vrednost njihovih nepremičnin. Načelo, da davčna
odgovornost temelji na plačilni sposobnosti zavezanca, je v večini držav sprejeto kot eno od osnovnih
načel socialno pravičnega davčnega sistema. Čeprav se uporablja kot splošno načelo pri oblikovanju
davčnega sistema, pogosto ni vključeno v ustavni red posameznih držav (Vanistendael, 1996). Načelo
sorazmernosti zasleduje tudi cilj, da je vzpostavljeno proporcionalno razmerje med davčno
obremenjenostjo zavezanca in ustrezno javno koristjo, ki jo zavezanec pridobi s plačilom davka.
Višina obdavčitve nepremičnin se v luči sorazmernosti lahko prilagaja skozi različne mehanizme in
pristope, npr. skozi davčne stopnje, izjeme ali olajšave, pri čemer se upoštevajo davčna zmožnost
zavezancev za plačilo davka ter siceršnje gospodarske in socialne razmere. Presoja davčnih stopenj pri
davku na nepremičnine (kot tudi sicer) z vidika kopičenja davčne obveznosti in načela sorazmernosti
je smotrna v primerih, ko so skupne davčne obveznosti v državi visoke. Gottheil (2012) pri tem
poudarja, da je načelo sorazmernosti pogojeno s čim boljšo oceno vrednosti nepremičnine.
d) Načelo stabilnosti in predvidljivosti
Svetovna gospodarska in finančna kriza je spodbudila znatno drugačen pogled na pomen davčnih
sistemov in njihovih posameznih značilnosti, predvsem v povezavi s stabilnostjo javnofinančnih
prihodkov (Evropska komisija, 2015d; International Monetary Fund, 2013). V procesu oblikovanja
ustreznih politik za pozitivno rast gospodarstva, javnih prihodkov in zaposlovanja so prav davki na
nepremičnine v tem obdobju dobili posebno pozornost.13 Načelo stabilnosti se nanaša na sposobnost
davčnega sistema, da so davčni prihodki čim manj odvisni od gospodarskih nihanj. Višja raven
stabilnosti pomeni večjo predvidljivost prihodkov in s tem njihovo kakovostnejše načrtovanje.
Smotrno je, da tudi zavezanci vnaprej kar se da natančno poznajo svoje finančne obveznosti do
države, da lahko gospodarno načrtujejo (Žibert, 2008). Za davek na nepremičnine je značilna
kratkoročna in srednjeročna stabilnost davčne osnove. Za prihodke od davka na nepremičnine velja
nizka občutljivost na faze gospodarskega ciklusa. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja so prihodki od
davkov na nepremičnine v državah OECD zelo konstantni in se gibajo okoli 3 % BDP (Slika 2).
Mikesell et al. (2013) ugotavljajo, da je prihodek okrožij od davka na nepremičnine v Združenih
državah Amerike v obdobju 2007–2009, kljub vplivom globalne recesije in občutnemu znižanju
vrednosti nepremičnin, ostal stabilen. V državah OECD so se prihodki od periodičnih davkov na
nepremično premoženje v času med globalno gospodarsko in finančno krizo v povprečju celo povečali
(OECD, 2016b).
Po podatkih raziskave Bahla et al. (2008) je v obdobju od leta 1970 do 2007 v raziskavi obravnavanih
držav zaznana rast prihodkov iz naslova obdavčitve premoženja glede na BDP. V državah OECD
indeks rasti od leta 1970 do 2007 v povprečju znaša 1,71. V državah v razvoju je v enakem obdobju
povprečni indeks rasti 1,43, v državah v tranziciji pa celo 2,00. Pri teh dveh skupinah je delež
prihodkov od davka na premoženje glede na BDP občutno nižji kot v državah OECD, vendar je rast
razmeroma hitra (Preglednica 1).

13

Temu je bil dan poseben poudarek tudi v priporočilih Evropskega sveta (Council of the European Union, 2012).
Poudarjeno je, da je pri oblikovanju politik stabilizacije in rasti v prihodnje davčno breme treba preusmeriti iz dela na
potrošnjo in premoženje (nepremičnine), s čimer bi se lahko spodbudila rast zaposlovanja.
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Slika 2: Prihodki od davkov na premoženje držav OECD v obdobju 1965–2013, po vrstah davkov, v
% vseh davčnih prihodkov – državna raven (vir: OECD, 2016; lastni prikaz)
Figure 2: Revenue from taxes on property in the OECD countries in the period 1965–2013, by type of
tax, as % of total tax revenue - state level (source: OECD, 2016; Authors' own presentation)
Preglednica 1: Delež prihodkov od davka na premoženje glede na BDP v obdobju 1997–2007, v %
(vir: Bahl et al., 2008)
Table 1: The share of Property Tax Revenues in BDP in period 1997–2007, in % (source: Bahl et al.,
2008)

Skupina držav
Države OECD
Države v razvoju
Tranzicijske države
Vse države

Obdobje in delež prihodkov od davka na premoženje glede na BDP, v %
1970–1980
1980–1990
1990–2000
2000–2007
1,24
1,31
1,44
2,12
0,42
0,36
0,42
0,6
0,34
0,59
0,54
0,68
0,77
0,73
0,75
1,04

Stabilnost davčnih prihodkov je sicer zaželena lastnost, vendar je v primeru povečanih javnofinančnih
potreb razmeroma težko upravičiti bistvena povečanja prihodkov iz naslova davka na nepremičnine.
Slack et al. (2014) poudarjajo, da je neprilagodljivost višine prihodkov od davka na nepremičnine
oblastem tudi ovira, predvsem v obdobju gospodarske rasti, kjer obravnavani prihodki ne sledijo
pozitivnim gospodarskim gibanjem. Nasprotno je v času recesije, ko se ponavadi davčno breme ne
znižuje sorazmerno z upadom prihodkov zavezancev in s tem povezano sposobnostjo plačila davka. V
državah OECD in državah evro območja je v obdobju po izbruhu globalne krize prišlo do občutnega
znižanja vrednosti nepremičnin (v Italiji, Estoniji, Avstriji, Izraelu, Turčiji, na Japonskem in Irskem, v
Španiji, Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike). Kljub temu se prihodki od obdavčitve
nepremičnin v povprečju niso bistveno spremenili (OECD, 2016).
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e) Načelo izdatnosti
S ciljem vzdrževanja učinkovitosti, javnofinančne vzdržnosti in drugih temeljih nalog države in njenih
nižjih administrativnih oziroma upravnih ravni je treba zagotoviti ustrezen obseg fiskalnih
instrumentov. Z načelom izdatnosti davka na nepremičnine se sledi cilju, da se skupaj z ostalimi
davčnimi prihodki zadosti finančnim potrebam in zahtevam zastavljenih fiskalnih in drugih ciljev.
Podatki OECD (2016) kažejo, da prihodki od davka na nepremičnine v večini držav ne predstavljajo
pomembnejšega finančnega vira glede na vse javnofinančne prihodke ali glede na BDP, so pa
pomemben vir proračunov občin. Prihodki od davka na nepremičnine se lahko povečajo s popolnejšim
in kakovostnejšim zajemom nepremičnin in podatkov, ki vplivajo na davčno osnovo. Prihodki se
lahko povečajo z razširitvijo davčne osnove, dvigom davčnih stopenj in zmanjšanjem števila
oprostitev in izjem. Na izdatnost vplivata tudi administrativna učinkovitost in racionalnost upravljanja
sistema obdavčitve nepremičnin. Pri uresničevanju načela izdatnosti se hitro trči ob pogosto
nasprotujoče si interese države in zavezancev ter davčna in ustavna načela. Dvig zahtev po izdatnosti
davka na nepremičnine lahko poveča tveganje socialnega neravnovesja v družbi, privede do vpliva na
ekonomske odločitev zavezancev, predvsem pa se postavi vprašanje davčne učinkovitosti in
sposobnosti plačila davka. Načelo izdatnosti mora biti sorazmerno tudi z načelom koristi od javnih
dobrin (količina in kakovost), ki jih zavezanec prejema v zameno za plačilo davka od države ali njenih
nižjih ravni. Izdatnost davka na nepremičnine ovirata tudi njegova togost in počasna prilagodljivost
gospodarskim razmeram.
Davčni prihodki od obdavčitve nepremičnin so v mnogih državah v veliki meri neizkoriščen vir
(Norregaard, 2013). Zlasti v državah v razvoju in hitro razvijajočih se gospodarstvih predstavljajo
nizek delež v skupnih davčnih prihodkih (Wöhlbier, 2015). V državah z visokimi prihodki delež
prihodkov od davka na nepremičnine znaša približno 1,1 % BDP oziroma 5,5 % vseh davčnih
prihodkov. V državah s srednje visokimi prihodki je ta odstotek pomembno nižji in znaša približno
0,4 % BDP oziroma 2,1 % vseh davčnih prihodkov (Grote et al., 2015). V večini držav Evropske unije
predstavljajo najizdatnejši vir prihodkov v strukturi prihodkov od obdavčitve premoženja.14 Prihodki
od davka na nepremičnine so v državah OECD leta 2015 v povprečju znašali 5,54 % (leta 2013
3,33 %) vseh davčnih prihodkov (OECD, 2017). Med državami OECD je bil prihodek od davka na
nepremičnine glede na vse davčne prihodke leta 2015 najvišji v Veliki Britaniji (12,50 %), Južni
Koreji (12,36 %), Kanadi (11,79 %) in Združenih državah Amerike (10,41 %). V Estoniji, na Češkem,
Slovaškem, v Avstriji in Sloveniji dohodki iz tega naslova znašajo manj kot 2 % vseh davčnih
prihodkov. Prihodki od davka na nepremičnine so v državah OECD leta 2013 v povprečju znašali
93,5 % vseh davčnih prihodkov občin. V Sloveniji so leta 2013 prihodki od obdavčitve nepremičnin
skupaj znašali 1,5 % vseh davčnih prihodkov ter 12,9 % vseh davčnih prihodkov občin, kar je znatno
pod povprečjem držav OECD. Kartografski prikaz na Sliki 3 (v obliki prostorsko časovne kocke, v
izbranem pogledu, s poudarkom na stanju v letu 1990) prikazuje gibanje deleža prihodkov od davka na
nepremično premoženje glede na vse davčne prihodke v izbranih državah Evropske unije v obdobju
1965–2015. Prikaz na Sliki 3 je zasnovan kot dinamičen prikaz z možnostjo izbora držav, prikaza
podatkov, poudarjenega prikaza po letih (možnost prikaza ravnine in spremembe višine ravnine po zosi), spremembe barv in pogleda (vrtenje, približevanje, oddaljevanje).

14

Davki na neto premoženje so po podatkih raziskave Ernst and Young (2014) in OECD (2016b) leta 2012 v povprečju
predstavljali približno 0,36 % vseh davčnih prihodkov, davki na dediščine in darila pa približno 0,39 % vseh davčnih
prihodkov v državah Evropske unije.
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Slika 3: Prostorsko časovni prikaz prihodkov od davka na nepremično premoženje kot % vseh davčnih
prihodkov v izbranih državah Evropske unije, v obdobju 1965–2015 (vir podatkov: OECD, 2017;
lastni prikaz)
Figure 3: Spatial-time presentation of the share of Property tax revenue as % of total tax revenue in
selected countries of the European Union in the period 1965–2015 (data source: OECD, 2017;
Authors' own presentation)
f) Načelo preglednosti in preprostosti ter stroškovne učinkovitosti
Ustrezna preglednost, preprostost in stroškovna učinkovitost pomembno vplivajo na družbeno
sprejemljivosti davka na nepremičnine. Za davek na nepremičnine velja, da je razmeroma visoko
pregleden, viden in dopušča malo možnosti izogibanja plačila davka in davčnih utaj. Preglednost
davka sicer lahko razkriva tudi morebitna neskladja v sistemu obdavčitve, ki stopnjujejo družbeno
nesprejemljivost davka (Bird et al., 2008; Fisher, 2009; International Association of Assessing
Officers, 2010; Rosengard, 1998; Ross, 2014; Slack et al., 2014). V sistemu obdavčitve nepremičnin je
predmet obdavčitve z vsemi ključnimi lastnostmi dokaj preprosto določiti. K preglednosti in
preprostosti pomembno prispeva tudi uporaba sodobne tehnologije, s katero je mogoče na nazoren in
uporabnikom prilagojen način prikazati lastnosti nepremičnine ter dejavnike, ki vplivajo na določitev
davčne osnove in višine davka. V ta namen se v številnih državah poudarek daje razvoju in izgradnji
večrazsežnih digitalnih podatkovnih modelov, večrazsežnih katastrov, večrazsežnih upodobitvenih
platform in lokacijskih storitev, uporabi GIS-tehnologije in zemljiških informacijskih sistemov
(Rajabifard et al., 2014; Bydlosz, 2013; Biljecki, 2013; Biljecki et al., 2014; Ekbäck, 2013; Howe,
2007; Kolbe, 2009; Lemmen et al., 2014; Paulsson, 2012; 2013; Petrovič, 2006b; Stoter et al., 2005;
Verbree et al., 2004; Williamson et al., 2010; Yu et al., 2012).
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Administrativna poenostavitev obdavčitve nepremičnin je pogosto povezana z nizom ukrepov na
organizacijski, procesni in zakonodajni ravni. To je tesno povezano z uporabo sodobne tehnologije, s
katero je mogoče hitro in preprosto pridobiti velike količine podatkov o nepremičninah in
spremembah v prostoru skozi čas. K stroškovni učinkovitosti sistema obdavčitve nepremičnin v
zadnjih letih vse pogosteje prispeva zasebni sektor. Vse bolj prisoten je vpliv procesa prostovoljnega
uporabniškega zagotavljanja prostorskih podatkov (crowdsourcing). S tem se lahko, ob primerni
zasnovi in upravljanju, pomembno prispeva k vsebini, kakovosti in uporabnosti zbirk podatkov o
nepremičninah ter znanj in storitev, povezanih z njimi. Omenjeni proces omogoča širitev poslovnega
znanja ter razumevanje in posredovanje uporabniških pobud in mnenj (Haarsma, 2012), hkrati pa
omogoča bolj neposredno sodelovanje zavezancev pri izvajanju sistema obdavčitve nepremičnin.
Dejavniki, ki vplivajo na preglednost sistema obdavčitve nepremičnin, so tudi oprostitve in olajšave
ter metode in postopki določitev davčne osnove. Pogosto namreč proces določitve davčne osnove
temelji na kompleksnih ter za zavezance težko razumljivih metodah. Na nepreglednost in
nerazumljivost vpliva tudi neenotnost sistema obdavčitve nepremičnin med posameznimi nižjimi
upravnimi ravnmi. Na zmanjšanje preprostosti sistema obdavčitve nepremičnin lahko vpliva tudi širok
nabor pravic, omejitev in odgovornosti v zvezi z nepremičninami ter s tem povezanih pravnih
razmerij, kakor tudi oprostitev in olajšav. S tem je povezana tudi povečana zahtevnost postopkov
ugotavljanja dejavnikov, ki vplivajo na določitev zavezanca in njegove davčne obveznosti.
Stroškovno učinkovit sistem davka na nepremičnine je tisti, v katerem so zajete vse obdavčljive
nepremičnine, kjer je davčna osnova natančno določena oziroma z minimalnimi napakami
(odstopanji), kjer se davčna obveza izpolni na najhitrejši in najpopolnejši možni način, z najmanj
stroški in z vsemi ugodnostmi za posameznika, in kjer so stroški upravljanja celotnega sistema
minimalni. K temu pomembno prispeva učinkovit, zmogljiv in uspešen administrativni sistem. Stroške
upravljanja sistema obdavčitve nepremičnin je težko oceniti, prav tako jih je težko primerjati med
državami (Mikesell, 2010; OECD, 2011a; UN-HABITAT, 2013b). Ob tem velja, da so stroški
vzpostavitve sistema obdavčitve nepremičnin mnogo višji od letnih stroškov upravljanja sistema. Bird
et al. (2007) ob tem menijo, da so stroški upravljanja sistema obdavčitve nepremičnin s ciljem
ohranjanja oziroma zagotavljanja osnovnih davčnih načel razmeroma visoki glede na stroške v
primeru drugih davkov. Stroški sistema obdavčitve nepremičnin so sicer odvisni od številnih
dejavnikov. Pogosto izvajanje procesa določevanja davčne osnove sicer ohranja legitimnost davka na
nepremičnine ter hkrati znižuje tveganja nenadnih sprememb davčnega bremena, vendar prinaša
dodatne stroške (Slack et al., 2014). Reforme sistema obdavčitve nepremičnin so po mnenju Bahla et
al. (2008) v številnih državah v razvoju izvedene le deloma ali sploh ne, predvsem z namenom
previsokih stroškov glede na potencialni donos izboljšanega sistema. Pri tem je treba poudariti, da so v
državah v razvoju razmeroma visoki stroški povezani z neurejenim stanjem na področju evidentiranja
nepremičnin, razmeroma nizko kakovostjo podatkov o nepremičninah, neučinkovito tehnično in
administrativno podporo upravljanju sistema idr. Po podatkih International Property Tax Institute
(2007) administrativni stroški upravljanja sistema obdavčitve nepremičnin znašajo od 0,13 % do
največ 3,69 % skupnih prihodkov od davka ne nepremičnine. Mikesell (2010) ocenjuje, da stroški
upravljanja sistema obdavčitve nepremičnin v povprečju znašajo približno 1,5 % prihodkov iz tega
naslova, po podatkih UN-HABITAT (2013b) v zahodnih državah stroški znašajo med 2 % in 5 % vseh
prihodkov iz tega naslova.
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g) Ustavna načela (zakonitost, enakost pred zakonom in pravica do zasebne lastnine)
Pri oblikovanju in upravljanju sistema obdavčitve nepremičnin je treba, glede na izkušnje številnih
držav, posebno pozornost namenjati tudi ustavnim načelom posamezne države oziroma nekaterim
skupnim načelom, ki veljajo npr. v pravnem redu Evropske unije. Med ustavnimi načeli, glede na
ustavnosodno obravnavo oziroma presojo davka na nepremičnine v posameznih državah, je
poudarjeno načelo zakonitosti in enakosti pred zakonom (načelo pravičnosti), prepoved retroaktivnosti
in nedopustnega poseganja v pravico do lastnine. Glede na to, da v večini davčno-pravnih sistemov
davek od premoženja pripada občinam oziroma nižjim upravnim enotam, je treba upoštevati tudi
uresničevanje načela avtonomnosti občin (povezano z načelom zadostnosti). Ta načela se prepletajo
tudi s temeljnimi človekovimi pravicami (npr. pravico do zasebne lastnine in dedovanja ter varnosti
doma). Tako morajo biti ustavne in zakonske garancije posameznika dosledno spoštovane, vsak
ustavno dopusten poseg vanje pa mora biti, kot poudarja Kerševan (2014), jasno zakonsko določen in
utemeljen.
Davek na nepremičnine pomeni obliko premoženjskega davka. Ker je premoženje že vnaprej davčno
obremenjeno z davki na dohodek oziroma donos, konkretni premoženjski predmet pa pogosto tudi s
posrednimi davki, ima zakonodajalec pri uvedbi davka na nepremičnine zgolj ozko polje proste
presoje. Davek na premoženje se po ustavnih načelih večine modernih držav lahko odmeri le tako, da
skupaj s preostalimi davčnimi obremenitvami ne posega v substanco premoženja in ga je mogoče
plačati iz običajno pričakovanega, teoretično mogočega donosa od premoženja (načelo sorazmernosti).
V nasprotnem primeru obdavčitev premoženja vodi v postopni odvzem ali zaplembo (konfiskacijo)
premoženja, ki davčnega zavezanca prekomerno obremenjuje in s tem bistveno posega v njegova
premoženjska razmerja. Ob tem velja poudariti, da ustavno varstvo ob substanci premoženja uživa tudi
donos, ki ga daje premoženje. Ustava v nekaterih sodobnih državah (npr. Sloveniji, Avstriji, Nemčiji
idr.) zagotavlja, da mora lastnina služiti tako dobrobiti skupnosti kot tudi zasebni koristi. Premoženjski
davek lahko ob drugih davkih seže na donos od premoženja le, če skupna davčna obremenitev
mogočega donosa ne nasprotuje načelu enakosti v obdavčitvi in finančne sposobnosti.
V Sloveniji se načelo zakonitosti obdavčitve uresničuje tako, da je v Ustavi RS določeno, da država z
zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve, pri čemer občine predpisujejo davke in druge
dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Davek pomeni poseg v lastninsko pravico
posameznikov in pravnih oseb15 in ga lahko država odvzema samo na podlagi ustavno skladnega
zakona, ki obveznost plačevanja davka določa v vseh njenih pomembnih vidikih ter po zakonsko
urejenem postopku, v katerem so v celoti spoštovane ustavne pravice posameznika.
V Sloveniji je Ustavno sodišče RS do leta 2016 obravnavalo obstoječ način obdavčitve nepremičnin v
več kot 100 primerih. Kot izhaja iz odločb Ustavnega sodišča RS, veljavna zakonska ureditev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ni v neskladju z Ustavo RS (npr. sklep Ustavnega sodišča
RS, U-I-20/1990; U-I-39/97; U-I-286/2004-46). Ustavno sodišče RS je ob tem v veliki večini
obravnavanih primerov ugotovilo protiustavnost oziroma nezakonitost posameznih določb občinskih
odlokov, ki urejajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Najpogostejše ugotovitve se nanašajo
na kršitev ustavnega načela neenakosti pred zakonom (arbitrarnost pri določanju meril za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča brez zadostno utemeljenih razlogov; različna davčna
obremenjenost stavbnih zemljišč, na katerih so zgrajeni objekti za počitek in rekreacijo, bistveno višja
15

Lastnina oziroma premoženje posameznika je varovano s 33. členom Ustave RS in 1. členom Prvega protokola h Evropski
konvenciji o varstvu človekovih pravic (odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-91/98; št. Up-156/98; št. U-I-66/08 idr.).
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obremenitev stavbnih zemljišč za posamezne namene – zemljišča z objekti za energetiko, oskrbo s
toplo vodo ter telekomunikacijami, prostocarinska območja, parkirišča za taksi – glede na
stanovanjske objekte).
Primeroma navedimo, da je senat nemškega Zveznega ustavnega sodišča (Bundesverfassungsgericht)
v svojih odločitvah16 večkrat potrdil skladnost Zakona o davku na zemljišče (Grundsteuergesetz) in
Zakona o vrednotenju (Bewertungsgesetz) s Temeljnim zakonom Zvezne republike Nemčije
(Grundgesetz). Avstrijsko Ustavno sodišče (Verfassungsgerichtshof) je leta 2007 odločalo o ustavnosti
sistema vrednotenja premoženja v davčne namene, kot ga ureja Zakon o vrednotenju
(Bewertungsgesetz) iz leta 1995, na podlagi katerega se določa tudi davčna osnova za davek na
zemljišča. Takrat je, kot navajajo Ude et al. (2010), sodišče odpravilo davek na dediščine
(Erbschaftssteuer) in davek na darila (Schenkungssteuer), in sicer zaradi ocenjenih vrednosti enote
(Einheitswerte), starih več desetletij. Zakonodajalec je imel možnost spremeniti način ocenjevanja
vrednosti, vendar tega ni storil, zato sta bila omenjena davka odpravljena v celoti. Skladnost Zakona o
davku na zemljišče (Grundsteuergesetz) z Ustavo je avstrijsko Ustavno sodišče večkrat potrdilo, med
drugim z Odločbo B 298/10-7, z dne 6. 10. 2010.
V določenih primerih, zaradi zagotavljanja ekonomičnosti davčnega postopka, zakonodajalec
praviloma uporablja bolj poenostavljene metode ugotavljanja davčne osnove. Takšne metode imajo
lahko v konkretnih primerih zaradi svoje posplošenosti za posledico bolj ali manj ustrezne rezultate za
namene obdavčitve. Slednje lahko davčne zavezance postavlja v neenak položaj. Vprašanje neenakosti
in ustavne sprejemljivosti je odvisno predvsem od višine davčne obremenitve. Ob visokem bremenu z
davkom na nepremičnine morebitno neenakost davčnih zavezancev zakonodajalec težje utemelji s
sklicevanjem na ekonomičnost davčnega postopka.
Ustavno sodišče RS je v presoji Zakona o davku na nepremičnine (Odločba št. U-I-313/13-86) podalo
stališče, da morajo, skladno z načelom doslednosti, zakonska pravila zagotavljati uresničitev enakosti
v zakonu v posamičnem primeru odmere davka. Ni dovolj, da so ustavno načelo enakosti pred
zakonom ter enakomerna porazdelitev davčnega bremena (in druga ustavna načela) spoštovani le na
abstraktni zakonski ravni. Prav z ustreznim postopkom uresničevanja takega zakona je treba
zagotoviti, kot navaja Kerševan (2014), da se bodo te ustavne zahteve odražale v svojem učinku na
vsakem konkretnem primeru obremenitve davčnega zavezanca, torej pri konkretni odmeri davka z
davčno odločbo. Hkrati je treba upoštevati, da samo zaradi določenega premoženjskega stanja
nikomur ni mogoče nedopustno omejiti njegovih človekovih pravic ali ga neenako obravnavati pred
zakonom. V premoženje posameznika se lahko poseže samo v odrazu na dejansko vrednost tega
premoženja, saj je drugače intenziteta posega v lastninsko pravico neskladna z načelom enakosti. Ob
enaki davčni stopnji se tako pri napačno ugotovljeni davčni osnovi določenemu davčnemu zavezancu
njegov obseg premoženja zmanjša neutemeljeno več kot drugemu, če to ni sorazmerno dejanski
vrednosti njunega premoženja. Če se odmerja davek od določenega premoženja, je skladno z naravo
takega premoženjskega davka ključno, da mora breme, ki je s tem davkom naloženo davčnemu
zavezancu, odražati dejansko, resnično vrednost njegovega (nepremičnega) premoženja. Osnova za
odmero davka od nepremičnega premoženja ne sme bistveno odstopati od dejanske vrednosti tega
premoženja. To ne pomeni zgolj administrativnih pomanjkljivosti, temveč ima lahko za posledico tudi
neustavnost zakonske ureditve. Ustavno sodišče RS pri presoji Zakona o davku na nepremičnine
(2013) in z njim povezanega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006) med drugim
16

Primer odločitev Zveznega ustavnega sodišča Zvezne republike Nemčije: sklep z dne 5. decembra 2002, 12. decembra
2002, 24. januarja 2005, 25. maja 2005 idr.
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posebej poudarja (Odločba št. U-I-313/13-86), da morajo biti zavezanci obdavčeni skladno z »resnično
vrednostjo svojega premoženja«. Zato odstopanje davčne osnove od »resnične vrednosti« posamezne
nepremičnine, ob odsotnosti ustreznih procesnih rešitev, ki zagotavljajo pravice do poštenega
postopka (22. člen Ustave RS) ter učinkovitega pravnega sredstva (25. člen Ustave RS), lahko
privedejo do resnega ogrožanja ustavne dopustnosti poseganja v lastninsko pravico.
2.5 Predmet obdavčitve
Ugotavljanje, kaj je oziroma bo obdavčeno, je načeloma prvi korak pri oblikovanju sistema obdavčitve
nepremičnin (Almy, 2014; Bird et al., 2004b; Slack et al., 2015). Predmet obdavčitve (object,
coverage of the tax) so posamezna dejstva, ki so določena kot podlaga za obdavčitev. To dejstvo
(praviloma) ni sam obstoj nepremičnine, temveč tudi obstoj z zakonom predpisanih premoženjskih in
drugih pravic, ki jih imajo osebe na nepremičnini (Youngman, 1996). Lastnik v pravnem smislu nima
stvari, ampak ima lastninsko pravico na stvari. Stvar je v skladu s Stvarnopravnim zakonikom (2002) 17
opredeljena kot samostojni telesni element, ki ga človek lahko obvladuje (t. i. naravni pojem stvari).
Stvari torej niso netelesni predmeti (pravice), kot je določeno na primer v avstrijskem pravu
(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, 1811).18
V ekonomskem pogledu, ki ga uporabljamo v nadaljevanju, govorimo o obdavčitvi nepremičnin. V
zvezi s predmetom obdavčitve je treba za davčne namene opredeliti pojem nepremičnine (Podlipnik,
2014a). V Sloveniji je pojem nepremičnine opredeljen v Zakonu o evidentiranju nepremičnin (2006)19,
Zakonu o zemljiški knjigi (2003)20, Zakonu o infrastrukturi za prostorske informacije (2010)21 in
Stvarnopravnem zakoniku (2002). Slednji pojem nepremičnina določa kot prostorsko odmerjen del
zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavami. Vse druge stvari so premičnine. Sestavni del
nepremičnin so vse njene sestavine, ki se v skladu s splošnim prepričanjem štejejo za del druge stvari.
Stvarnopravni zakonik je nepremičnino opredelil kot zemljiško parcelo. Tako je lahko zemljiška
parcela samostojen predmet stvarnih pravic. Kot samostojna nepremičnina je določen tudi posamezni
del stavbe v etažni lastnini skupaj s solastniškim deležem na skupnih delih, med katere nujno spada
vsaj stavbišče. Sestavina je na podlagi Stvarnopravnega zakonika (2002) vse, kar se po splošnem
prepričanju šteje za del druge stvari. Sestavina ne more biti samostojen predmet stvarnih pravic, dokler
se ne loči od glavne stvari. Nepremičnina je vedno glavna stvar in vse, kar se z njo spoji, izgubi tako
fizično kot pravno samostojnost (Juhart et al., 2004). Nepremičnine so torej tiste stvari, ki jih ne
moremo premakniti, ne da bi jih poškodovali oziroma tiste stvari, ki se ne morejo premakniti, ne da bi
se poškodovala njihova osnovna struktura ali sestava. Ob tem se premična stvar razume za
nepremičnino (oz. nepremično stvar), če trajno pripada nepremičnini (Ilešič, 1995; Tratnik et al,
2009). Trajna spojenost z zemljiščem je eden temeljih elementov, ki opredeljujejo stvar za
nepremičnino.

17

Ur. l. RS, št. 87/02 in 91/13.
Justizgesetzsammlung, Nr. 946/1811, s spremembami.
19
Ur. l. RS, št. 47/06, 65/07. Nepremičnina: zemljišče s pripadajočimi sestavinami. V nadalje je zemljišče zemljiška parcela,
ki je evidentirana v zemljiškem katastru. Pripadajoče sestavine zemljišč so stavbe in deli stavb, ki so evidentirani v katastru
stavb. Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju,
opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco.
20
Ur. l. RS, št. 58/03, 37/08 - ZST-1, 45/08, 28/09 in 25/11, 14/15. Nepremičnina: so stavbe in posamezni deli stavb, ki so
lahko samostojen predmet stvarnih pravice (stanovanja, poslovni prostori).
21
Ur. l. RS, št. 8/2010. Nepremičnina: prostorski objekt, abstraktna predstavitev pojava na konkretni lokaciji ali geografskem
območju.
18
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Mednarodni standard ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standards Council, 2013)
opredeljuje nepremičnino kot zemljišče in vse stvari, ki so naravni del zemljišča (npr. drevesa, rudna
bogastva, objekti in izboljšave na zemljišču ter vsi trajni priključki objektov). OECD (2014) združuje
pojma nepremičnina (real estate) in nepremičninska pravica (real property) v enovit pojem in ga
opredeljuje kot zemljišče in vse, kar je z njim bolj ali manj povezano. Za nepremičnino uporablja tudi
izraz nepremičninsko premoženje (Realty). Ekonomska komisija Združenih narodov za
Evropo (United Nations Economic Commission for Europe, 2004) in India Planning Commission
(2002) pojem nepremičnine opredeljuje kot zemljišče na površini Zemlje, z ali brez stavb na njej ali
drugih stvari, ki so trajno povezane (pritrjene) s površino zemljišča. Zemljišče (zemljiška parcela) je
prostor, ki se širi v nebo in globino Zemlje, pri čemer mejo predstavljajo ravnine, ki so pravokotne na
površino zemljišča (ravnino, na kateri leži zemljišče) in potekajo skozi daljice (mejo) na površini
(Slika 4). V globino in višino je praviloma lastninska pravica na zemljiščih omejena s predpisi in
zakoni, ki posegajo na področja izkoriščanja naravnih virov in rudnin, letalskega prometa, osončenja
ipd. (Drobež, 2016a). Izhajajoč iz dejstva, da se v določenem trenutku na istem mestu ne moreta
nahajati dve različni stvari, nepremičnino individualizira prostor. S prostorom sta določena položaj in
t. i. identiteta nepremičnine. Posledično ne obstajata dve pravno enaki (identični) nepremičnini.22 V
primerjavi z ostalimi dobrinami imajo nepremičnine posebne lastnosti, ki jih lahko razdelimo v tri
osnovne skupine (Cirman et al., 2000; Hishamuddin, 2006; Lank, 2003): fizične (nepremičnost,
neuničljivost, različnost), ekonomske (relativna redkost oziroma omejenost ponudbe) in
institucionalne.
Zakonodajalec ima na davčnem področju ponavadi široko polje proste presoje izbire predmeta
obdavčitve. V državah, kjer je uveden davek na nepremičnine, so predmet obdavčitve zemljišče
(zemljiške parcele), stavbe ali oboje (Priloga A). Ob določitvi predmeta obdavčitve je treba pravno
določno opredeliti nepremičninsko enoto in posamezne s tem povezane pojme (Almy, 2014;
Youngman, 1996). Nejasnosti lahko povzročijo nedoslednosti, neenakosti, nezakonitosti in dvigujejo
stroške upravljanja sistema obdavčitve. Pri opredelitvi predmeta obdavčitve se ponavadi sledi načelu,
da se zajame vse istovrstne nepremičnine (Almy, 2001), pri čemer se je treba ozirati tudi na možnost
zajema in kasnejšega upravljanja s podatki o predmetu obdavčitve.
Družbeni, ekonomski, gospodarski in okoljski vidiki nepremičnin v sodobnem svetu zahtevajo
nedvoumno in natančno evidentiranje in upodobitev pogosto zapletenih lastniških pravic ter omejitev
in odgovornosti. Predvsem v urbanem okolju so značilni zapletenejši prostorski odnosi, kjer se
povečujeta izkoriščenost prostora in večkratna uporaba zemljišč, prav tako je vedno več zanimanja za
uporabo prostora pod in nad zemeljskim površjem (Paulsson, 2007; Stoter, 2004; Tan et al., 2014;
Zupan et al., 2014) (Slika 5).
Posebej je prepoznana potreba po nedvoumnem in natančnem evidentiranju pravic, omejitev in
odgovornosti ter drugih podatkov o nepremičninah in hkrati upodobitev nepremičnin v primerih
arhitekturno kompleksnih stavb (Slika 6) ter podzemnih in nadzemnih objektov, ki niso stavbe
(podzemne garaže, predori, podhodi, podvozi, mostovi, viadukti).
Sistemi evidentiranja nepremičnin so po podatkih Združenih narodov (United Nations, 2014) uvedeni
v domala vseh državah sveta. Bird et al. (2004a);, Dillinger (2002), Dylijeva (2016), Malme et al.
(2001) opozarjajo na nizko raven identificiranih nepremičnin v tranzicijskih državah in državah v
22

Dve katastrski parceli z enako veliko površino, obliko, enake bonitete in rabe ter ostalimi lastnostmi pravno in prostorsko
(lokacijsko) gledano nista enaki. V tem pogledu je nepremičnina neponovljiva dobrina.
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razvoju, odsotnost ustreznih kartografskih podlag, nekakovostne podatke o lastnikih, stanju in
izboljšavah nepremičnin. Značilni so razpršeni viri podatkov z nizko ravnjo medopravilnosti in
kakovosti, predvsem nepopolnost in neažurnost. Chakraborty et al. (2015), Sirueri (2015),
Veljanovskijeva et al. (2012a) poudarjajo pomen in vlogo odprtih podatkov ter sodobnih metod
zajema podatkov ter uporabe satelitskih in drugih posnetkov za izboljšanje procesa identifikacije in
upodobitve nepremičnin.

meja zemljiške parcele

površina
Zemlje

meja zemljiške parcele
na površini Zemlje

zemljiška parcela

Slika 4: Zemljiška parcela in meja zemljiške parcele po definiciji United Nations Economic
Commission for Europe (2004) (vir: prirejeno po Aien, 2013; lastni prikaz)
Figure 4: Land parcel and boundaries of land parcel by definition of United Nations Economic
Commission for Europe (2004) (source: adobted by Aien, 2013; Authors' own presentation)

parcela 1
parcela 1

parcela 2

parcela 3

parcela 1

parcela 2

parcela 2

Slika 5: Primeri prepletenih prostorskih odnosov (vir: prirejeno po Stoter, 2004)
Figure 5: Examples of interlaced spatial relations (source: adobted by Stoter, 2004)

parcela 3
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b) Museu Marítimo Nacional – Dinamarca

Slika 6: Primeri rabe prostora v več ravneh (vir: a) Le Cahier, 2015; b) Concursos de projeto, 2015)
Figure 6: Examples of multilevel use of space (source: a) Le Cahier, 2015; b) Concursos de projeto,
2015)
Sistemi evidentiranja nepremičnin so po podatkih Združenih narodov (United Nations, 2014) uvedeni
v domala vseh državah sveta. Bird et al. (2004a), Dillinger (2002), Dylijeva (2016), Malme et al.
(2001) opozarjajo na nizko raven identificiranih nepremičnin v tranzicijskih državah in državah v
razvoju, odsotnost ustreznih kartografskih podlag, nekakovostne podatke o lastnikih, stanju in
izboljšavah nepremičnin. Značilni so razpršeni viri podatkov z nizko ravnjo medopravilnosti in
kakovosti, predvsem nepopolnost in neažurnost. Chakraborty et al. (2015), Sirueri (2015),
Veljanovskijeva et al. (2012a) poudarjajo pomen in vlogo odprtih podatkov ter sodobnih metod
zajema podatkov ter uporabe satelitskih in drugih posnetkov za izboljšanje procesa identifikacije in
upodobitve nepremičnin.
Z razvojem družbe se spreminja zasnova oziroma definicija nepremičninske enote kot prostorske
enote, na katero se nanašajo podatki o pravicah, omejitvah in odgovornostih. Vse več držav proučuje
in postopno uvaja ali je že uvedlo uporabo večrazsežnih nepremičninskih enot, v kontekstu razvoja
večrazsežnih in mnogonamenskih katastrov (Avstralija, Avstrija, Kanada, Kitajska, Nemčija,
Norveška, Rusija, Španija, Švedska idr.). Za potrebe prikaza osnovne oblike in položaja nepremičnine
(predmeta obdavčitve) načeloma zadošča 2R-prikaz. Prikaz predmeta obdavčitve na topografskih,
satelitskih ali drugih podlagah služi za učinkovitejšo in kakovostnejšo zaznavo in interpretacijo
zavezancev ter druge strokovne in laične javnosti. Za kakovostnejšo določitev, pregled in nadzor
posameznih lastnosti predmeta obdavčitve (raba posameznega dela stavbe, uporabna površina idr.) ter
z nepremičnino povezanih omejitev, obveznosti in odgovornosti (predvsem v večstanovanjskih
stavbah, stavbah nad in pod površjem Zemlje) se kaže potreba po večrazsežnem prikazu podatkov. Za
tovrstne prikaze so potrebni ustrezni podatki, kar je povezano s temu prilagojeno zakonodajo in
uporabo primernih metod zajema in vzdrževanja podatkov. V Sloveniji zakonodaja omogoča
vzpostavitev 3R-nepremičninske enote. Na voljo so tudi podatki, ki omogočajo osnovni 3R-prikaz
nepremičnin. Raziskava Drobeževe (2016a) je pokazala, da je z uporabo fotogrametričnega oblaka
točk državnega aerolaserskega skeniranja mogoče pridobiti manjkajoče podatke o stavbah in
nadzemnih prometnicah za posplošeno raven prikaza nepremičnin v treh razsežnostih. Prav tako
podatki katastrsko vpisanih stavb ponujajo dodatne vire za nazornejši prikaz stavb v treh razsežnostih.
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2.6 Davčna osnova
Davčna osnova je kakovostna in količinska konkretizacija predmeta obdavčitve, ki je praviloma
izražena v denarju, lahko pa tudi drugače. Ne glede na to, ali se kot predmet obdavčitve določi zgolj
zemljišče ali pa zemljišče skupaj z na njem zgrajenimi (stanovanjskimi ali poslovnimi) objekti, je
treba določiti davčno osnovo (Podlipnik, 2014a). Določitev davčne osnove davka na nepremičnine je
ponavadi zahteven proces (Youngman, 1996). Davčna osnova davka na nepremičnine se med
državami razlikuje in je odvisna od različnih dejavnikov: predmeta obdavčitve, natančnosti, pogostosti
in ravni enotnosti procesa določitve davčne osnove, razvitosti trga nepremičnin, kakovosti podatkov o
nepremičninah, tradicije in stroškov upravljanja sistema (Almy, 2014; Kitchen, 2013; Norregaard,
2013). Določitev davčne osnove je v večini držav sveta v pristojnosti države, razen denimo na
Nizozemskem, Norveškem, v Rusiji in Švici. Glede na omejenost prostora in druge dejavnike je tudi
določitev davčne osnove omejena, kar ima za posledico številne omejitve sistema davka na
nepremičnine (Slack, 2010). Oblikuje se lahko glede na predmet obdavčitve in njegove lastnosti ter
rabe. V večini držav sveta sta najpogosteje uporabljena dva pristopa določitve davčne osnove, in sicer
na podlagi vrednosti nepremičnine (ad-valorem) in na podlagi drugih nevrednostnih oziroma fizičnih
lastnosti23 nepremičnine (non-value).24 Pri slednji je najpogosteje uporabljen pristop, ki temelji na
površini nepremičnine (area-based) in ga najpogosteje zasledimo v manj razvitih in tranzicijskih
državah (države Vzhodne in Srednje Evrope) (Almy, 2013; 2014; Çağdaş et al., 2003; Ernst and
Young, 2014; Grote et al., 2015; International Association of Assessing Officers, 2010; McCluskey et
al., 2011; Slack et al., 2014; Youngman, 1996). V razvitejših državah sveta se najpogosteje uporablja
pristop, ki temelji na vrednosti nepremičnine. Številne države za različne vrste nepremičnin
uporabljajo različne načine določitve davčne osnove (npr. za zemljišča na podlagi površine, za
stanovanjske stavbe na podlagi tržne vrednosti in poslovne stavbe z metodo donosa). Slovenija ima
izkušnje z obema pristopoma.
2.6.1 Določitev davčne osnove na podlagi površine nepremičnine
Za tovrsten pristop je značilno, da je določitev davčne osnove dokaj preprosta in povezana z
razmeroma nizkimi stroški. Davčna osnova se v tem primeru določi kot produkt površine
nepremičnine in davčne obremenitve na enoto površine. Velja za natančno in s tem objektivno metodo
določitve davčne osnove na enoto površine zemljišča ali stavbe. Je preprost, pregleden in enostaven
sistem za vzpostavitev in upravljanje. Ponovni (obdobni ali drugi) postopki izmer v splošnem niso
potrebni, razen ob fizičnih spremembah. Zanj je značilna visoka stabilnost prihodkov in v procesu
določitve davčne osnove se pojavlja razmeroma malo napak (ob predpostavki, da so na voljo
kakovostni podatki za določitev površine nepremičnine). Razlogi za uporabo tovrstnega pristopa so
ponavadi povezani z nizko stopnjo razvitosti trga nepremičnin, ozkim obsegom zajetih oziroma
evidentiranih nepremičnin, neustrezno kakovostjo nepremičninskih evidenc in politično
nesprejemljivostjo drugačnih pristopov. V rabi so sicer številne različice tega pristopa (Bahl, 2009), od
takšnega, ki temelji izključno na površini nepremičnine, do pristopov, ki upoštevajo še lokacijo in
posamezne lastnosti nepremičnin. Za tovrsten pristop na splošno velja, da ni pravičen, predvsem
zaradi potencialnih ostrih razlik v drugih značilnostih nepremičnin, ki niso zajete v davčno osnovo, in
da ne spoštuje načela sorazmernosti, učinkovitosti in izdatnosti, pri čemer tudi ne upošteva načela
sposobnosti plačila davka. Za države s tovrstnim pristopom so značilni razmeroma nizki prihodki od
23

Npr. površina nepremičnine, prostornina stavbe, število prostorov, oken, vrat, dimnikov idr.
Davki na nepremičnine, kjer je davčna osnova določena z vrednostjo nepremičnine, se imenujejo tudi ad-valorem davki,
kjer je davčna osnova določena s fizikalnimi lastnostmi nepremičnine, pa se imenujejo tudi posebni davki na nepremičnine
(Kukić et al., 2012).
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obdavčitve nepremičnin glede na vse davčne prihodke, pri čemer je zanj značilna nižja sposobnost
naraščanja prihodkov. Slabosti sistema se, kot navajata Almy (2001; 2014) in Paugamova (1999),
ponavadi izravnavajo s prilagoditvenimi koeficienti. Zaslediti je pristope (Poljska, Nizozemska), ko se
sistem določitve davčne osnove, temelječ na površini nepremičnine, postopoma približuje sistemu,
temelječem na vrednosti nepremičnine (upoštevajo se še drugi dejavniki, npr. kakovost nepremičnine,
lokacija, coniranje območja plačevanja davka) (Grote et al., 2015; Slack et al., 1998; Swianiewicz et
al., 2015). Podatki raziskav Bella (2011), McCluskeya et al. (2008) in Connollyeve et al. (2009)
kažejo, da je med 122 obravnavanimi državami sveta 44 držav uporabljalo metodo določitev davčne
osnove na podlagi površine nepremičnine, največ v Vzhodni Evropi (15 držav), Aziji (12 držav) in
Afriki (11 držav). Tovrsten pristop določitve davčne osnove se pogosto uporablja v državah v razvoju
(Vietnam, Nigerija, Indonezija), posebej značilen je v tranzicijskih državah Vzhodne in Srednje
Evrope (Slovenija25, Romunija, Srbija, Kosovo, Albanija, Gruzija, Hrvaška, Češka, Madžarska,
Moldavija, Poljska, Ukrajina). V večini tranzicijskih držav prihaja do prehoda iz na površni
temelječega sistema obdavčitve nepremičnin v sistem, temelječ na vrednosti nepremičnin. Litva in
Latvija sta denimo v proces določitve davčne osnove vključili tudi vrednost nepremičnin (Aleksiene et
al., 2008). Proces vrednotenja nepremičnin so izvedle Slovenija, Češka, Poljska, Slovaška, Estonija in
Madžarska (McCluskey et al., 2011). Obravnava pristopov k določitvi davčne osnove je v zadnjih treh
desetletjih aktivno znanstveno področje, hkrati pa pogosta tema političnih razprav. V okviru slednjih
poteka razprava o tem, kateri pristop izbrati v določenem času in okolju, ki bi bil primernejši. Čeprav
obstajajo prednosti in slabosti obeh omenjenih pristopov, je mogoče zaznati, da so dosedanji in
prihodnji trendi na strani pristopov, ki temeljijo na vrednosti nepremičnin. V obravnavanem sistemu
določitve davčne osnove je poudarjena potreba po kakovostnih podatkih, ki se uporabljajo za določitev
meje in površine nepremičnine in s tem pravilne odmere davčne obveznosti.
2.6.2 Določitev davčne osnove na podlagi vrednosti nepremičnine
Davek na nepremičnine je uveden v 166 državah sveta, od tega v 93 % držav v vsaj enem primeru
davka na nepremičnine davčna osnova temelji na vrednosti nepremičnine (Almy, 2014). Večina
strokovnjakov, kot izpostavlja Mednarodni denarni sklad (Grote et al., 2015), meni, da tovrsten pristop
zagotavlja ustreznejšo davčno osnovo kot pristop na podlagi površine nepremičnine. V sodobnem
gospodarskem in družbenem okolju se vrednost nepremičnin stalno spreminja. Trendi razvoja
področja obdavčitev nepremičnin sledijo cilju, da čim kakovostneje in učinkoviteje sledijo
spremembam na trgu nepremičnin. Prednosti tovrstnega pristopa pred na površini nepremičnine
temelječim je v tem, da upošteva tržna načela in poenotene standarde ocenjevanja vrednosti
nepremičnin, s čimer podpira temeljna načela davčnega sistema, omogoča enotnost sistema, pri čemer
se ocenjujejo vse nepremičnine na poenoten način. Sistem je stroškovno učinkovit (predvsem v
primeru, ko temelji na metodi množičnega vrednotenja nepremičnin). Na voljo so vse bolj kakovostni
podatki o nepremičninah, kar je povezano s sodobnimi tehnikami zajema, prav tako je vse več
možnosti za njihovo učinkovito upravljanje, vzdrževanje in zagotavljanje medopravilnosti zbirk
podatkov. Področje nepremičnin s tega vidika postaja tudi vse bolj pregledno in razumljivo. Vse večje
so tudi zahteve po pravičnosti in izdatnosti ter gospodarskim ciklom prilagojenim načinom
obdavčevanja nepremičnin. Proces decentralizacije in krepitev lokalne avtonomije prav tako zahtevata
sodobnejši nepremičninski sistem, ki se v obliki na površini nepremičnine temelječ način določitev
davčne osnove v številnih okoljih izkazuje kot preveč tog.

25

V primeru nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

38

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

Pri obravnavi vrednosti nepremičnine ločimo med več vrstami vrednosti. V večini držav sveta se
najpogosteje uporabljajo naslednji načini določitve vrednosti nepremičnine, in sicer način tržnih
primerjav (Sales Comparison Approach), na donosu zasnovan način (Income Approach) in
nabavnovrednostni način (Cost Approach) (Almy, 2014; Bahl, 2009; Grote et al., 2015; International
Association of Assessing Officers, 2013; International Valuation Standards Council, 2013;
Norregaard, 2013). Kot davčno osnovo je mogoče uporabiti celotno vrednost, ugotovljeno s
predpisano metodo, ali njen sorazmerni del, kot je uporabljen v večini držav sveta (Grote et al., 2015;
Podlipnik, 2014a). Preglednica 2 prikazuje uporabo pristopov določitve davčne osnove v državah
OECD in drugih izbranih državah.
Preglednica 2: Uporaba načina določitve davčne osnove v državah OECD in drugje (vir: Almy, 2014;
Grote et al., 2015; Kitchen, 2013, McCluskey et al., 2008; Slack, 2010)
Table 2: Methods of determining the tax base used in OECD and other countries (source: Almy, 2014;
Grote et al., 2015; Kitchen, 2013; McCluskey et al., 2008; Slack, 2010)
Način določitve davčne osnove

Primeri držav

Površina nepremičnine
(area-based)

Armenija, Azerbajdžan, Bolgarija, Bosna in Hercegovina,
Burundi, Češka, Dominikanska republika, Eritreja, Etiopija,
Gruzija, Hrvaška, Izrael, Kamerun, Kenija, Makedonija,
Moldavija, Namibija, Poljska, Ruanda, Srbija, Tadžikistan,
Ukrajina, Uzbekistan, Vietnam,

Letna najemna vrednost

Belgija, Bocvana, Francija, Gvineja, Hong Kong, Italija, Malezija,
Singapur, Trinidad in Tobago.

(annual value)
Kapitalska vrednost
(capital value)

Različni načini

Argentina, Avstrija, Brazilija, Ciper, Čile, Danska, Estonija,
Filipini, Finska, Gana, Indonezija, Islandija, Jamajka, Japonska,
Južnoafriška
Republika,
Kanada,
Kolumbija,
Koreja,
Luksemburg, Malezija, Namibija, Nemčija, Nikaragva,
Nizozemska, Norveška, Portugalska, Rusija, Španija, Švedska,
Tanzanija, Združene države Amerike.
Avstralija, Grčija, Indija, Irska, Kenija, Kitajska, Madžarska,
Mehika, Nova Zelandija, Slovenija, Švica, Tajska, Tunizija,
Velika Britanija.

V Nemčiji, kot omenjeno, proces posodobitve sistema vrednotenja nepremičnin poteka že več kot 20
let. V razpravi je pet modelov določanja davčne osnove (Slika 7): vrednostno nevtralen model
(Wertunabhängiges Modell ali Südmodell), kombiniran model (Kombinationsmodell ali Thüringer
Modell), model tržne vrednosti (Verkehrswertmodell ali Nordmodell) ter čisti zemljiški model (Reines
Bodensteuermodell) in kombiniran model zemljišč (Kombiniertes Bodensteuermodell) (Henger et al.,
2015).
Za določitev tržne vrednosti nepremičnine v splošnem ločimo dve metodi vrednotenja, in sicer
posamično in množično vrednotenje nepremičnin.

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

39

Stavba
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Slika 7: Predlog modelov vrednotenja nepremičnin glede na predmet obdavčitve in davčno osnovo v
Nemčiji (vir: prirejeno po Henger et al., 2015)
Figure 7: Proposal of real property valuation models depending on the subject of taxation and the tax
base in Germany (source: adopted by Henger et al., 2015)
2.6.3 Posamično in množično vrednotenje nepremičnin
V procesu vrednotenja nepremičnin ločimo posamično (individual valuation, single valuation) in
množično vrednotenje nepremičnin (mass valuation), ki se razlikujeta predvsem v obsegu uporabljenih
podatkov in upoštevanju podrobnosti lastnosti nepremičnin. Oba pristopa temeljita na uporabi enakih
podatkov in informacij o nepremičnini oziroma nepremičninskem trgu. Stroški množičnega
vrednotenja na enoto so nižji kot pri posamičnem.
Pri posamičnem vrednotenju nepremičnin se ocenjuje vrednost ene ali nekaj nepremičnin po naročilu
stranke na zahtevani datum vrednotenja (Šubic Kovač, 2017). Pri tem se uporabljajo bolj podrobni
podatki o lokalnem trgu in nepremičninah kot pri množičnem vrednotenju nepremičnin. Posamično
vrednotenje temelji predvsem na strokovnem znanju in izkušnjah ocenjevalca, ki presoja posamezne
dejavnike vpliva na vrednost nepremičnine. Vrednotenje nepremičnin je potrebno v skladu z
Mednarodnimi standardi vrednotenja izvajati objektivno (International Valuation Standards Council,
2013). Postopek ocenjevanja vrednosti zahteva, da ocenjevalec nepristransko presodi, koliko se pri
sprejemanju končne odločitve lahko zanese na različne stvarne podatke ali predpostavke. Za
verodostojnost ocenjevanja vrednosti je pomembno videti, da so bile te presoje izvedene v okolju, ki
uveljavlja preglednost in kar najbolj zmanjšuje vpliv kakršnih koli subjektivnih dejavnikov na proces.
Ker ocenjevanje vrednosti zahteva izvajanje veščin in presoje, se utemeljeno pričakuje, da ocenjevanje
vrednosti pripravi posameznik ali organizacija, ki ima ustrezne strokovne veščine in izkušnje ter dobro
pozna predmet ocenjevanja vrednosti, trg, na katerem se trguje, in namen ocenjevanja vrednosti.
Pri posamičnem vrednotenju nepremičnin se uporablja tudi metoda samoocenjevanja. Uporablja se
predvsem v državah z razmeroma nizko upravno zmogljivostjo. Ne zahteva posebnega strokovnega
znanja in je dokaj preprosta. Kot navajajo Slack et al. (2015), je v tem primeru rezultat ocenjevanja
ponavadi nižji od ocenjene tržne vrednosti, predvsem pri nepremičninah višje vrednosti. V primeru
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dvoma država izvede ponovno vrednotenje, kar je ponavadi povezano z visokimi stroški. Tovrstni
pristop se uporablja denimo na Irskem, v več izvedbenih različicah (Mayor et al., 2010).
Množično vrednotenje nepremičnin je postopek ocenjevanja vrednosti istovrstnih nepremičnin na
določen datum s sistematično in poenoteno uporabo metod in tehnik ter statističnih analiz ocenjevanja
vrednosti. Uporablja se v primeru ocenjevanja vrednosti večjega števila istovrstnih nepremičnin na
širših območjih, npr. urbanih naselij, občin, regij ali celotne države. V procesu množičnega
vrednotenja se išče podobnost, tj. dovolj veliko število medsebojno primerljivih podatkov za vse
nepremičnine, na katere se ocenjevanje nanaša. Pri množičnem vrednotenju ni mogoče zajeti posebnih
značilnosti nepremičnin, zato tudi ni primerno za vse namene ocenjevanja. Rezultati so kljub vsemu
ponavadi dovolj natančni za namene obdavčitve nepremičnin. Vrednost nepremičnine na podlagi
množičnega vrednotenja je odvisna od izbrane metode ali metod, ki v sodobnem času temeljijo
predvsem na računalniško podrtih procesih (Computer-Asisted Mass Appraisal – CAMA).
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standards Council, 2013)
opredeljujejo naslednje predpostavke za učinkovito izvajanje procesa množičnega vrednotenja
nepremičnin: urejena zemljiška knjiga, kataster zemljišč in stavb, kompetentni človeški viri za uvedbo
sistema, redno vzdrževanje zbirk podatkov o nepremičninah, stalen proces razvoja in preizkušanja
ustreznosti metodologij in izvedbenih modelov ter zadostno število podatkov o prodajah in najemih.
Med metodami je v procesih množičnega vrednotenja najpogosteje uporabljena multipla linearna
regresija, posamezni deli procesa vrednotenja pa so pogosto podprti z GIS-tehnologijo. Pomembni sta
tudi razumljivost in preglednost metod vrednotenja nepremičnin, zaradi nadzora pravilnosti
izračunanih vrednosti ter razumevanja in s tem družbenega sprejemanja sistema. Množično
vrednotenje nepremičnin, zaradi lastnosti trga nepremičnin in razpoložljivih podatkov, temelji na
modelih vrednotenja (ponavadi prilagojenih posamezni skupini istovrstnih nepremičnin). Modeli so
opredeljeni vplivi posameznega dejavnika na vrednost nepremičnin.
2.7 Davčna stopnja
Davčna stopnja je znesek davka, ki ga je treba plačati v razmerju do davčne osnove. Po identifikaciji
predmeta obdavčitev in določitvi davčne osnove je tretji ključni element sistema obdavčitve
nepremičnin in določa višino prihodkov od davka na nepremičnine (Kitchen, 2013). Kot ostali
elementi sistema davka na nepremičnine je tudi davčna stopnja pogost predmet družbenih in političnih
razprav. Ključna vprašanja na tem področju so povezana s pristojnostmi določitve davčne stopnje –
kolikšna je njena višina in oblika. Pristopi k oblikovanju davčnih stopenj se med državami razlikujejo.
Določena je lahko tako, da je nespremenljiva, pri čemer jo določi država, ali pa jo lahko občine
spreminjajo v določenem razponu glede na javnofinančne potrebe (v Avstriji denimo do 500 %).
Lahko je spremenljiva in se samodejno prilagaja inflacijskim gibanjem ali se jo določi kot
kombinacijo omenjenih pristopov (Almy, 2013; Bahl, 2009; UN-HABITAT, 2013a). Praviloma so
davčne stopnje pri davku na nepremičnine proporcionalne, redkeje progresivne, npr. v Kolumbiji,
Boliviji, Čilu, Gvatemali, Peruju, Braziliji, Egiptu in Indiji (De Cesare, 2012; Kelly, 2011). Pri
določanju davčne stopnje je treba posebno pozornost posvetiti davčnim in ustavnim načelom. Ob
neustreznem in neuravnoteženem pristopu določitve davčne stopnje je možen pojav agresivne davčne
konkurence med občinami (McCluskey (ur.) et al., 2005). Pristojnost določanja davčnih stopenj je v
večini držav dana občinam oziroma nižjim administrativnim enotam s ciljem krepitve lokalne
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avtonomije in skupne odgovornosti ter z namenom, ker v večini držav prihodki iz tega naslova
pripadajo občinam.26
Za sisteme obdavčitve nepremičnin je značilno, da so določene različne davčne stopnje za različne
vrste nepremičnin ali celo istovrstne nepremičnine (Bird et al., 2004b). Davčne stopnje so ponavadi
višje za zemljišča kot za stavbe. Pri slednjih je mogoče zaznati razliko med davčno stopnjo za
stanovanjske nepremičnine in druge nepremičnine (npr. za poslovno in industrijsko rabo) (Avstralija,
Bolgarija, Češka, Finska, Irska, Kanada, Indija, Slovenija, Grčija, Nemčija, Romunija). Ponekod so
višje stopnje tudi za nezasedena (nepozidana) stavbna zemljišča, zapuščene stavbe in degradirana
območja in nepremičnine neustrezne rabe. Nižje davčne stopnje so uvedene denimo za posebne
nepremičnine (kulturni pomen, zaščitene nepremičnine, nepremičnine v javni lasti idr.). Davčne
stopnje se razlikujejo tudi glede na vrednost nepremičnin (npr. Danska, Slovenija, Finska, Francija,
Grčija, Latvija, Nemčija, Argentina) ali lokacijo (urbana, neurbana območja, npr. Avstralija in
Portugalska). Danska ima denimo uvedeno enotno davčno stopnjo za lastnike nepremičnin, starejše od
65 let (0,4 % od vrednosti nepremičnine). Davčne stopnje so lahko, sploh na lokalni ravni, pomembno
orodje upravljanja s prostorom in spodbujanja prostorskega načrtovanja in razvoja. Mednarodni
denarni sklad (Grote et al., 2015) pri tem priporoča, da se število davčnih stopenj minimizira. Veliko
število davčnih stopenj otežuje preglednost, načrtovanje in upravljanje sistema in vpliva na nižjo raven
družbene sprejemljivosti in enotnosti sistema. Hkrati spodbuja izkrivljanje in agresivno davčno
optimizacijo na strani zavezancev. Enotna davčna stopnja omogoča preprostejše upravljanje in
razumevanje, na drugi strani pa je s progresivnimi ali različnimi davčnimi stopnjami mogoče doseči
boljše finančne učinke ter tudi načelo enakosti, če se navezuje na ekonomsko sposobnost zavezancev.
Hkrati je z več davčnimi stopnjami mogoče učinkoviteje upoštevati številne dejavnike denimo koristi,
ki jih prejemajo različne vrste nepremičnin na različnih lokacijah. Z njimi se lahko ublažijo ali
odpravijo morebitne neenakosti in nesorazmernosti. Hkrati se lahko z različnimi davčnimi stopnjami
aktivneje zasleduje cilje prostorskega upravljanja in razvoja. V splošnem velja, da so davčne stopnje
razmeroma nizke in so na intervalu med nič in 3,5 % oziroma se v povprečju gibljejo med 0,5 % in
2 %27 (Ernst and Young, 2014).
2.8 Oprostitve in olajšave
Sestavni del domala vseh sistemov obdavčitve nepremičnin so tudi davčne oprostitve (izvzem
določenih nepremičnin in zavezancev iz obdavčitve) in olajšave (zmanjšanje davčne osnove, davčne
stopnje ali davka zaradi osebnih ali stvarnih razlogov oziroma zgolj prenos plačila davka v poznejše
obdobje). Oprostitve in olajšave se lahko nanašajo na vrsto nepremičnine, status zavezanca ali način
razpolaganja z nepremičnino. Obstaja vrsta razlogov za uvedbo oprostitev in olajšav (Alberro et al.,
2008; Almy, 2013; De Cesare, 2012; Ernst and Young, 2014; FAO, 2004; Slack, 2010; Slack et al.,
2014; Youngman, 1996):
- administrativni: poenostavitve, npr. nepremičnin v javni lasti, javno dobro, nepremičnine nizke
vrednosti;
26

Izjeme, kjer občine nimajo pristojnosti pri določanju davčnih stopenj, so Armenija, Ciper, Grčija, Latvija, Švedska, Turčija
in Ukrajina.
27
V Belgiji znaša davčna stopnja za zemljišča in stavbe med 1,25 % in 2,5 %, odvisno od regije, pri čemer občine določijo še
dodatne stopnje v višini od 18 % do 50 %. V Bolgariji znaša davčna stopnja med 0,1 ‰ in 4,5 ‰ vrednosti nepremičnine, na
Cipru med 0,6 % in 1,9 %, na Danskem od 1,6 % do 3,4 % za zemljišča in največ 1 % za stavbe ter 1,2 % za kmetijske in
gozdne površine. V Estoniji znaša davčna stopnja za zemljišča med 0,1 % in 2,5 %. Na Finskem se davčna stopnja za
rezidenčna stanovanja giblje med 0,32 % in 0,75 %; za nerezidenčne objekte (počitniške hiše) velja do 0,6 odstotne točke
višja stopnja kot za rezidenčne. Za elektrarne je najvišja dovoljena davčna stopnja 2,85 %, za vetrne elektrarne in
hidroelektrarne pa se giba med 0,6 % in 1,35 % (Ernst and Young, 2014).
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splošno koristni: nepremičnine humanitarnih organizacij, organizacij za zaščito, reševanje in
pomoč, športne in izobraževalne organizacije;
socialni: zavezanci z nizkimi prihodki, invalidi, upokojenci, vojni veterani, brezposelni;
naravovarstveni: objekti, pomembni za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
verski: nepremičnine verskih organizacij;
ekonomski: nepremičnine, namenjene kmetijski dejavnosti, gozdovi, novi ali prenovljeni objekti,
stanovanjske nepremičnine do določene površine;
kulturno-zgodovinski: naravna in kulturna dediščina;
politični: nepremičnine v lasti ali upravljanju diplomatskih predstavništev, mednarodnih
organizacij, večja družbena sprejemljivost davka, intervencija države za ublažitev napak trga in
drugih odklonov.

Oprostitve in izjeme na področju obdavčevanja nepremičnin imajo tako prednosti kot slabosti. Davki
naj bi čim manj vplivali na obnašanje ekonomskih subjektov in alokacijske odločitve na trgu, torej naj
bi za vse subjekte veljali enaki pogoji (Lavrač, 2010). Z davčnimi izjemami in olajšavami se lahko
poveča davčno breme drugih zavezancev ali celo zmanjša davčni izplen (Bahl et al., 1992; Kelly,
2013). Izjeme in oprostitve za določene zavezance lahko spodbujajo h kopičenju nepremičnin in
njihovi neracionalni in neproduktivni rabi. Težave se pojavljajo v primerih, ko za nepremičnino velja
oprostitev ali olajšava, vendar se kasneje uporablja v druge namene, za katere oprostitve ali olajšave
ne bi veljale (International Monetary Fund, 2013; Kitchen, 2013). Z izjemami in oprostitvami se lahko
vzpostavi neenakost zavezancev med posameznimi občinami. Po drugi strani so lahko učinkovit ukrep
pravičnejše porazdelitve davčnega bremena in dviga družbene sprejemljivosti davka. Oprostitev je
administrativno smiselna v primeru, ko je nepremičnini težko ali stroškovno neracionalno določiti
davčno osnovo (Almy, 2013). Oprostitve z vidika administrativne poenostavitve so pogost pojav
predvsem v državah v razvoju, ki se soočajo z vrsto administrativnih ovir, nekakovostnimi in
nepovezanimi zbirkami podatkov in nižjo ravnjo administrativne sposobnosti. Oprostitve so orodje
občin pri privabljanju podjetij in ustvarjanju novih delovnih mest, naložb v lokalno okolje in
povečanju lokalne proizvodnje (Brunori, 2003; Kelly, 2013; Slack et al., 2015). Kenyon et al. (2012)
ob tem opozarjajo, da empiričnih dokazov učinkovitosti tovrstnih ukrepov ni, hkrati pa poudarjajo, da
so tovrstne spodbude za podjetja sicer dobrodošle, vendar lahko vzpostavljajo nelojalno konkurenco
med podjetji in dvigujejo tveganje korupcije. V določenih primerih lahko administrativno poenostavijo
sistem, vendar ga ob številnih oprostitvah in olajšavah lahko naredijo manj preglednega in
razumljivega ter manj pravičnega.
Oblikovanje oprostitev in olajšav je treba presojati tudi skozi vidik ustavnih načel oziroma omejitev.
Sistem oprostitev in olajšav mora biti oblikovan tako, da uresničuje načelo pravičnosti v obdavčitvi
oziroma enakosti, načelo zakonitosti in načelo lokalne avtonomije. Priznanje oprostitve ali olajšave le
za določeno skupino oziroma skupine zavezancev ali tipe nepremičnin lahko privede do neenake
obravnave zavezancev (npr. oprostitev plačila davka samo za nepremičnine v lasti humanitarnih in ne
tudi invalidskih organizacij; razlikovanje med stavbami za javno rabo s posebno vsebino in namenom,
ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, sakralnimi objekti in kulturnimi spomeniki; razlikovanje med
sakralnimi objekti in objekti, v katerih se prav tako izvaja verska dejavnost idr.).
Davek na nepremičnine je ponavadi vsebinsko povezan s stroški občin za zagotavljanje gospodarske
javne infrastrukture in s tem za ugodnosti lastnikom nepremičnin. Davek na nepremičnine je po svoji
naravi vpet v delovanje občine (Pirnat, 2014). Z Evropsko listino lokalne samouprave (Council of
Europe, 1985) je dana zahteva, da morajo biti občini zagotovljeni, vsaj v določenem obsegu, lastni
davčni viri. Ustava RS določa samoupravni položaj občin ter v tem okviru njihovo funkcionalno in že
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omenjeno finančno avtonomijo. V primeru, da je davek na nepremičnine lastni vir občine, mora imeti
ta možnost s svojim avtonomnim ravnanjem vplivati na pridobivanje in uporabo tega davčnega vira.
Pri tem je lahko vpliv na višino in vrsto oprostitev ter olajšav prepuščen tudi občinam. Kljub vsemu pa
Zakon o davku na nepremičnine (2013) ni predvidel, da bi imele občine pristojnost predpisovanja
oprostitev in olajšav. Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) je pri presoji Zakona o davku
na nepremičnine (2013) poudarilo, da tudi zakonsko določene oprostitve in olajšave ne zagotavljajo
avtonomije občin. Šele določitev obširnejših pooblastil občinam pri predpisovanju občinskega davka
pravzaprav zagotavlja tudi avtonomijo pri izvajanju njihovih izvirnih nalog na prostorskem,
ekonomskem in socialnem področju, kot pomemben element funkcionalne avtonomije občine pri
uresničevanju lokalne samouprave. Pri tem pa je treba upoštevati načelo zakonitosti na področju
predpisovanja javnih dajatev. Pri tem, kot navaja Pirnat (2014), občina ne sme kršiti načela enakosti in
brez razumnega in stvarnega razloga razlikovati med različnimi nepremičninami. Oblikovati je treba
ustrezna merila, ali in pod kakšnimi pogoji je glede na lokalni ravni oblikovane oprostitve in olajšave
dopustno razlikovanje med davčnimi zavezanci. Z oprostitvami in olajšavami bi lahko občina
povzročala arbitrarne razlike med prebivalci različnih občin. Hkrati je treba zagotoviti, da so
morebitne razlike zvezane s stvarnimi in razumnimi razlogi za razlikovanje v obdavčitvi.
Pri oblikovanju oprostitev in olajšav je treba upoštevati tudi določila ratificiranih mednarodnih pogodb
in splošna načela mednarodnega prava. V zvezi s tem se ponavadi davek ne odmerja od nepremičnin,
ki so v lasti tujih držav in jih te uporabljajo za namene opravljanja dejavnosti diplomatskega
predstavništva ali konzulata, razen če tuja država ne nudi oprostitve davka na nepremičnine ali
sorodnega davka za nepremičnine v lasti te države, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti
diplomatskega predstavništva ali konzulata (načelo vzajemnosti). Ob tem so plačila davka ponavadi
oproščene tudi nepremičnine v lasti mednarodnih organizacij ali predstavništev mednarodnih
organizacij in jih te uporabljajo za opravljanje dejavnosti, če so oproščene plačila davka v skladu z
mednarodnimi pogodbami.
2.9 Pripadnost davka na nepremičnine
Javne finance v sodobnih državah predstavljajo aktivnosti države ter njenih nižjih ravni (npr. občin) in
njihovih institucij, ki opravljajo določene javne naloge. Namenjene so predvsem zbiranju in trošenju
materialnih sredstev zaradi uresničevanja splošno koristnih ciljev (Pernek et al., 2001). Pri tem je, kot
poudarjajo Feld et al. (2000), v državi z decentralizirano fiskalno aktivnostjo razpoložljiv nabor
fiskalnih instrumentov treba dodeliti posameznim ravnem države. Temeljno pravilo fiskalne
decentralizacije pravi, da morajo storitve na lokalni ali regionalni ravni preko davčnih in nedavčnih
instrumentov financirati tisti subjekti, ki imajo koristi od teh javnih storitev (izgradnja lokalne
gospodarske javne infrastrukture, vrtcev, šol, zdravstvenih domov idr.) (Lang et al., 2006; Slack et al.,
2015). Nižjim ravnem države je treba, kot navaja Bole et al. (2004), dodeliti finančne instrumente, ki
niso občutljivi na mobilnost ekonomskih enot in blaga (nimajo mobilne davčne osnove) in (ali) so
neposredno vezani na koristi – trošenje lokalnih oziroma regionalnih javnih storitev. Prihodki od
davka na nepremičnine se zaradi tega praviloma dodeljujejo lokalnim ravnem države. V nekaterih
državah gre pri uvedbi davka na nepremičnine za decentralizacijo fiskalnih pristojnosti s ciljem
krepitve lokalne avtonomije (predvsem v državah v razvoju, državah Vzhodne in Srednje Evrope). Po
svoji naravi je davek na nepremičnine povezan z delovanjem občine, saj opravlja številne naloge, ki se
nanašajo na nepremičnine in z nepremičninami povezane okoliščine. Zaradi tega bi moral biti davek
na nepremičnine kot lastni finančni vir občin namenjen izvajanju teh nalog (International Association
of Assessing Officers, 2010). Ko gre za lastni vir občin, morajo imeti te možnost s svojim
avtonomnim ravnanje vplivati na pridobivanje in uporabo tega davčnega vira, v skladu s pravnimi
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predpisi. To zlasti pomeni, da mora zakon omogočiti občini, da določa višino davka na nepremičnine
vsaj glede na vrsto nepremičnine, njeno lego in namembnost ali/in rabo, kar pomeni soodločanje pri
določitvi davčne stopnje in oprostitev (Pirnat, 2014). Ti elementi so namreč tisti, ki omogočajo
usmerjanje občinskega prostorskega, ekonomskega in socialnega razvoja z višino obdavčitve
nepremičnin. Številni avtorji (npr. Almy, 2001; Bahl, 2009; International Monetary Fund, 2016;
Kitchen, 2013; McMillan et al., 2014; Slack, 2010; Slack et al., 2014) ob tem poudarjajo, da je davek
na nepremičnine primeren, celo idealen instrument občin. Prihodki od davka na nepremičnine v
Evropi in številnih drugih državah sveta povečini pripadajo občinam in ponavadi predstavljajo enega
od njihovih najpomembnejših davčnih prihodkov (Ernst and Young 2014; Johannesson-Linden et al.,
2012; Grote et al., 2015; Norregaard, 2013; UN-HABITAT, 2011). V nekaterih primerih si prihodke iz
tega naslova država in nižje ravni oblasti porazdelijo (npr. v Armeniji, na Cipru, v Franciji, Grčiji,
Islandiji, na Norveškem, v Rusiji, Španiji, na Švedskem, v Švici, Veliki Britaniji). Slika 8 prikazuje
pripadnost prihodkov od davka na nepremičnine v državah članicah Evropske unije.

Legenda:
Merilo: 1 : 23 500 000

Slika 8: Pripadnost prihodkov od davka na nepremičnine (vir: Evropska komisija (2017); lastni prikaz)
Figure 8: Engagement of revenue of the real property tax (source: Evropska komisija (2017); Authors'
own representation)
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Ustavno sodišče RS je Zakon o davku na nepremičnine (2013) (Odločba št. U-I-313/13-86) presojalo
tudi z vidika ustavnega položaja občin. Zakon o davku na nepremičnine (2013) je določal, da 50 %
prihodkov od davka na nepremičnine pripada proračunom občin, 50 % pa proračunu Republike
Slovenije. Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) je pri tem izpostavilo, da je davek iz
naslova nepremičnin lastni davčni vir občin. Dejstvo, da z zakonom določen del sredstev iz naslova
tega davka pripada tudi državnemu proračunu, na to ne vpliva. Ustavno sodišče RS pri tem ni ocenilo
(Odločba št. U-I-313/13-86), da pripadnost davka, razdeljena med občine in državo, ni neskladna z
Ustavo RS.
Ker je davek na nepremičnine glede na neposredno vpetost predmeta obdavčitve v lokalno okolje
vsebinsko povezan z uresničevanjem lokalne samouprave in gre v temelju za občinski davek, bi moral
pretežni del zbranih sredstev pripadati občinam. Kolikšen naj bo delež pretežnosti pripada davka na
nepremičnine v korist občin, je vprašanje primernosti, torej zakonske ureditve (Ustavno sodišče RS,
Odločba št. U-I-313/13-86). Zaradi izvedbe sistema delitve prihodkov iz davka na nepremičnine med
državo in občinami po enakih delih posledično občinam niso bila zagotovljena zadostna pooblastila za
upravljanje davka na nepremičnine tako, da bi občine na podlagi lastnih sredstev lahko učinkovito
opravljale svoje ustavne in zakonske naloge, kar je po mnenju Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I313/13-86) v neskladju z Ustavo RS.
Da je davek na nepremičnine po svoji naravi vpet v delovanje občine, smiselno izhaja že iz Ustave RS.
Iz nalog občin, opredeljenih z Ustavo RS in Zakonom o lokalni samoupravi (2007), izhaja, da je davek
na nepremičnine z občinami vsebinsko povezan, ker se z njim zagotavljajo sredstva za omogočanje
smotrne in učinkovite uporabe ter izkoriščanja nepremičnin na območju občin. Občine v Sloveniji so v
skladu z določili Ustave RS pri predpisovanju davkov omejene z zakonskimi okviri, hkrati pa mora
zakonodajalec pri določanju občinskih davkov z zakonom upoštevati ustavni položaj občin, ki jim daje
tudi pravico do lastnih, avtonomno predpisanih finančnih virov. Zato mora zakonodajalec pri
predpisovanju davkov upoštevati ustavno določene naloge občin, v povezavi z njimi pa tudi finančno
avtonomijo občin. Občina mora imeti s svojim aktivnim ravnanjem možnost vplivati na lastne
finančne vire, pri čemer je za uresničevanje lokalne samouprave predvsem odgovorna sama (Ustavno
sodišče RS, Odločba št. U-I-24/07). Zato mora zakonodajalec pri predpisovanju občinskega davka
zagotoviti ustavno določeno funkcionalno in finančno avtonomijo občin in pri davku na nepremičnine
upoštevati vsebinsko povezanost predmeta obdavčitve z uresničevanjem lokalne samouprave (Ustavno
sodišče RS, Odločba št. U-I-313/13-86). Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) je v presoji
Zakona o davku na nepremičnine (2013) posebej opozorilo na predvideno delitev davčnih prihodkov
med državo in občine v prehodnem obdobju (2014–2017). V teh treh letih bi prihodki od davka v
celoti pripadali državnemu proračunu, občinam pa bi se odstopila sredstva v zakonsko določeni višini.
Iz odločbe Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-24/07) izhaja, da sredstva iz državnega proračuna,
ki so občinam le odstopljena, povzročajo odvisnost občine od države in ne uresničujejo njene
odgovornosti za zagotavljanje lokalne samouprave in za zagotavljanje za to potrebnih sredstev.
2.10 Davčni zavezanec
Davčni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ji davčna zakonodaja nalaga obveznost plačila davka.
Davčni zavezanec ni nujno tudi plačnik davčne obveznosti. Je oseba, ki dejansko izvrši plačilo davka
(Klun, 2006). Zavezanci za plačilo davka na nepremičnine so med državami različno opredeljeni.
Najpogosteje so zavezanci za plačilo davka, kot navaja Almy (2013), lastniki nepremičnin, uporabniki
(npr. najemniki, užitkarji), nepremičnina, ne glede na lastnika ali uporabnika in kombinacija
omenjenih možnosti. Podlipnik (2014a) pri tem meni, da bi za davčne namene med lastnike
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nepremičnin uvrstili ne le pravnega lastnika, ampak vsakega, ki nepremičnino uporablja kot lastnik.
Šlo bi za tako imenovano davčno lastništvo (načelo materialne resnice v davčnih zadevah), po katerem
se predmet obdavčitve ter okoliščine in dejstva, ki so bistveni za obdavčitev, vrednotijo po svoji
gospodarski vsebini. Tako je na primer ekonomski lastnik oseba, ki ima nepremičnino v finančnem
najemu ali nekdo, ki nepremičnino dejansko uporablja brez pravnega naslova. Preglednica 3 prikazuje
davčne zavezance za plačilo davka na nepremičnine v državah članicah Evropske unije.
Preglednica 3: Davčni zavezanci za plačilo davka na nepremičnine v državah Evropske unije (vir:
Evropska komisija, 2017)
Table 3: Taxpayers to pay property tax in the countries of the European Union (source: Evropska
komisija, 2017)
Država
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Ciper
Češka Republika

Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska

Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska

Davčni zavezanec
Lastnik
Lastnik, najemnik, užitkar, posestnik
Lastnik, imetnik stvarne pravice uporabe, koncesionar, upravljavec
nepremičnine
Lastnik
Lastnik zemljišč in stavb. V posebnih primerih je zavezanec najemnik, ki
plačuje zemljiški davek na najetem zemljišču ali davek na stavbo. Uporabnik je
dolžan plačati davek, če lastništvo zemljišča ni znano
Lastnik
Lastnik, najemnik, užitkar, uživalec stavbne pravice, lastnik pravic do izrabe
virov
Lastnik
Lastnik, najemnik
Lastnik, uporabnik
Lastnik
Lastniki, najemniki z dolgoročno pravico najema (nad 20 let), najemodajalci
(nepremičnino oddajo v najem za manj kot 20 let), skrbniki nepremičnin,
brezplačni najemniki
Lastnik, imetnik stvarnih pravic na stavbah, zemljiščih (užitek, dedna stavbna
pravica, zakup), imetnik licenc, najemnik
Lastniki, imetnik dednih pravic, uporabnik (v primeru nepremičnin v lasti
države ali občine)
Lastnik, najemnik ali uporabnik zemljišč
Lastnik
Lastnik
Tisti, ki mu je pripisana ocenjena vrednost po Zakonu o vrednotenju
nepremičnin
Lastnik, uporabnik
Lastnik, uporabnik, najemnik
Lastnik, uživalec stanovanjske pravice
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 3
Romunija
Slovaška
Slovenija

Španija
Švedska
Velika Britanija

Lastnik, v primeru pristojbine za zemljišče ali stavbe: koncesionar, najemnik,
uporabnik ali upravljavec nepremičnine v državni lasti
Lastnik, upravljavec nepremičnine v lasti lokalnih, regionalnih ali državnih
oblasti, uporabnik (če lastnik ni določen)
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: lastnik, najemnik, izvajalec
oglaševanja, zakupnik, neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela
stavbe, torej imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja
ali poslovnega prostora in imetnik stanovanjske pravice
Davek od premoženja: fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb,
stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za
davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec tega premoženja.
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest: lastniki oziroma imetniki razpolagalne
pravice gozdov
Lastnik, imetnik pravice uporabe, najemodajalec, koncesionar
Lastnik
Lastnik, zakupnik, najemnik

V skladu z Ustavo RS mora zakon ob predmetu obdavčitve, davčni osnovi in davčni stopnji opredeliti
tudi davčnega zavezanca (Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-181/01 in OdlUS XII, 88). Pri tem je
pomembno, da so podatki o davčnem zavezancu kakovostni in se vodijo v uradnih zbirkah podatkov
(zemljiška knjiga), kar vpliva na pravilno in pravično določitev davčne obveznosti. Ne glede na to, ali
je kot davčni zavezanec opredeljen lastnik ali uporabnik, mora davčna zakonodaja opredeliti davčnega
zavezanca, kadar je nepremičnina v skupnem lastništvu ali solastništvu oziroma kadar jo uporablja več
oseb (Podlipnik, 2014a). Zato je ponavadi v zbirkah podatkov o nepremičninah treba voditi tudi delež
lastništva na nepremičnini za posameznega davčnega zavezanca. V Sloveniji se podatek o davčnem
zavezancu vodi kot poseben podatek registra nepremičnin. Poleg podatkov o davčnem zavezancu se
vodi tudi podatek o vrsti davčnega zavezanca, saj mora biti evidentirano, na podlagi katerega določila
je subjekt določen kot davčni zavezanec. Podatek je pomemben tako za lastnika, kadar ni davčni
zavezanec, kot za osebo, ki je davčni zavezanec, pa ni lastnik nepremičnine. Z vidika stroškovne
učinkovitosti upravljanja sistema je, kot navaja Almy (2013), praviloma bolje, da je kot davčni
zavezanec določen lastnik, saj je teh manj kot uporabnikov.
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OBDAVČITEV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V SLOVENIJI S STATIČNIM,
PERIODIČNIM DAVKOM

V poglavju so uvodoma predstavljene ključne dejavnosti na področju obdavčitve nepremičnin s
statičnim, periodičnim davkom v Sloveniji, v obdobju po osamosvojitvi. V nadaljevanju je
predstavljen kratek zgodovinski pregled oblikovanja sistema nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, s poudarkom na ključnih zgodovinskih mejnikih, zakonodaji in težavah pri njegovem
izvajanju. Sledi predstavitev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po davčnih
elementih ter skozi davčna in ustavna načela. Sledi predstavitev osnovnih elementov davka na
premoženje in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, kot oblik davka na premoženje. Podrobneje je
predstavljen sistem obdavčitve nepremičnin, v skladu s sprejetim (in kasneje razveljavljenim)
Zakonom o davku na nepremičnine (2013). Slednji je predstavljen po davčnih elementih ter skozi
davčna in ustavna načela, skupaj s ključnimi razlogi za njegovo ustavnosodno razveljavitev leta 2014.
Sledi predstavitev sistema množičnega vrednotenja nepremičnin skupaj z modeli vrednotenja.
Poglavje se zaključi s predstavitvijo načrtovanih ukrepov na področju obdavčitve nepremičnin v
Sloveniji v prihodnje.
3.1 Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji po letu 1991
Ob osamosvojitvi leta 1991 je bila v Sloveniji privzeta davčna ureditev in s tem tudi obdavčitev
nepremičnin iz obdobja nekdanje skupne države. Obsegala je davek od premoženja, nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Vsaka od omenjenih dajatev
je imela drugačen namen, drugačen predmet obdavčitve, drugače določeno osnovo in prav tako druge
zavezance. Vsaka od njih se je že tedaj odmerjala samostojno, v različnih rokih in postopkih in za
vsako od teh dajatev so se uporabljale različne podatkovne zbirke. Tudi zaradi tega se je v zgodnjih
devetdesetih letih, v procesu prenove dotedanjega davčnega sistema, izkazala potreba po reformi
sistema obdavčitve nepremičnega premoženja. Zakon o gozdovih, sprejet leta 1993, je ohranil
pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Leta 1997 sprejeti Zakon o stavbnih zemljiščih28 je podaljšal
veljavnost dotedanje ureditve nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kot prehodno ureditev, do
uveljavitve novega sistema obdavčitve nepremičnin.
Leta 2000 je bil sprejet Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.29
Evidentiranje nepremičnin je obsegalo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zemljiškega katastra in
katastra stavb, kot temeljnih nepremičninskih evidenc. Obsežnejši proces davčnih reform je bil
povezan z vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Proces pristopa je terjal vrsto posodobitev davčnega
sistema v luči prilagoditev zahtevam evropskih direktiv in mednarodnim standardom. Zaradi tega je
leta 2003 in 2005 Slovenija pristopila k pripravi reform sistema obdavčitve nepremičnin s ciljem
povečanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (Damijan et al., 2006). Leta 2006 je bil sprejet
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,30 z namenom pristopa k ocenjevanju vrednosti zaradi
obdavčenja in drugih javnih namenov. Zakon o evidentiranju nepremičnin, sprejet leta 2006,31 je
predstavljal podlago za razgrnitev podatkov o stavbah in delih stavb. Stavbe in deli so bili do tedaj
evidentirani v katastru stavb, vendar ne v obliki in na način, ki bi bil primeren za izvedbo množičnega
vrednotenja in kasneje obdavčenja nepremičnin. Geodetska uprava RS je decembra 2006 začela popis
nepremičnin v skladu s Programom razgrnitve in obdelave podatkov v stavbah in delih stavb iz leta
28

Ur. l. RS, št. 44/1997, s spremembami.
Ur. l. RS, št. 52/2000, s spremembami.
30
Ur. l. RS, št. 50/2006.
31
Ur. l. RS, št. 47/2006.
29
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200632 oziroma dopolnitvijo v letu 2007.33 Na podlagi tega je bil vzpostavljen register nepremičnin,
kot večnamenska zbirka podatkov o nepremičninah na območju Slovenije, z namenom zagotavljanja
podatkov, ki odražajo dejansko stanje nepremičnin v naravi. Leta 2012 je bil v okviru Zakona za
uravnoteženje javnih financ (2012)34 uveden davek na nepremično premoženje večje vrednosti, kot
začasen t. i. protikrizni ukrep za leta 2012, 2013 in 2014. Na osnovi vzpostavite novih
nepremičninskih evidenc, izvedenega množičnega vrednotenja nepremičnin ter s ciljem posodobitve
sistema obdavčitev nepremičnin je bil leta 2013 sprejet nov sistemski Zakon o davku na
nepremičnine.35 Zakon je bil leta 2014 na podlagi odločbe Ustavnega Sodišča RS (Odločba št. U-I313/13-86) razveljavljen. Ustavno sodišče RS je ob tem ugotovilo (Odločba št. U-I-313/13-86), da je
tudi Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006), kolikor se nanaša na obdavčitev
nepremičnin, v neskladju z Ustavo RS. Ustavno sodišče RS je leta 2015 pri presoji Zakona za
uravnoteženje javnih financ (2012) ugotovilo, da sta bila 193. člen in četrti odstavek 244. člena zakona
v neskladju z Ustavo RS (Odločba št. U-I-125/14).36 Gre za določbi, ki sta določali davčno osnovo za
odmero davka na nepremično premoženje večje vrednosti. Ustavno sodišče RS je uporabo posplošene
tržne vrednosti razveljavilo v primerih odmere davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti
(Odločba št. U-I-139/14-13), odmere davka na nepremično premoženje večje vrednosti (Odločba št.
U-I-125/14-17), odmere davka na promet nepremičnin (Odločba št. U-I-168/15) in pri odmeri davka
na dediščine in darila (Odločba št. U-I-190/15). Na podlagi tega se je v Sloveniji ponovno vzpostavil
sistem statične obdavčitve nepremičnin, ki je veljal do uveljavitve Zakona o davku na nepremičnine
(2013) in je v pretežnem delu enak vse od njihove uveljavitve v šestdesetih, sedemdesetih oziroma
osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
3.2 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je dajatev, ki ima vse elemente davka na uporabo
stavbnega zemljišča na posebej opredeljenih območjih. Ustavno sodišče RS je večkrat potrdilo
(Odločba št. U-I-39/97; U-I-14/03), da je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po vsebini
davčna obveznost ter da je zato nesporno, da kot tako posega v premoženje zavezanca. Osebe v vlogi
zavezanca morajo prenašati to poseganje v svojo pravico do zasebne lastnine in njeno omejevanje
zaradi zagotavljanja funkcij lastnine, ki so v javnem interesu. Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča je uvedeno kot javnopravna dajatev za dejansko uporabo stavbnega zemljišča, pri čemer
obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča temelji na pravici do neposredne
uporabe tega zemljišča ne glede na lastništvo. V nadaljevanju so predstavljeni strnjen zgodovinski
pregled razvoja sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter davčni elementi nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v luči načel kakovostnega davčnega sistema in ustavnih načel.
3.2.1 Zgodovinski pregled razvoja sistema nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Prve formalne zasnove nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so bile določene s Splošnim
zakonom o urejanju in uporabi mestnih zemljišč (1962).37 Za uporabo mestnega zemljišča se je v
skladu z omenjenim zakonom zaračunaval prispevek (odškodnina), ki so ga predpisovali tedanji
32

Program razgrnitve in obdelave podatkov v stavbah in delih stavb je potrdila Vlada RS na 81. redni seji, dne 6. 7. 2006.
Dopolnitev programa razgrnitve in obdelave podatkov v stavbah in delih stavb je potrdila Vlada RS na 110. redni seji, dne
22. 2. 2007.
34
Ur. l. RS, št. 40/2012.
35
Ur. l. RS, št. 101/2013.
36
Odločba št. U-I-125/14-17, z dne 19. 2. 2015.
37
Ur. l. FLRJ, št. 12/1962, z dne 21. 3. 1962.
33
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občinski ljudski odbori. Prispevek za uporabo mestnega zemljišča se je plačeval od površine
gradbenega zemljišča oziroma od površine zgrajenega koristnega prostora (uporabne tlorisne površine
stanovanjskih in poslovnih prostorov) ter od površine nezazidanega zemljišča, ki je bila po sprejetem
zazidalnem načrtu namenjena za gradnjo oziroma za katero je pristojen urbanistični organ izdal
lokacijsko dovoljenje. Višina prispevka je bila odvisna od lege zemljišča v naselju, prometne
povezanosti s središčem, opremljenosti s komunalnimi napravami, racionalnosti uporabe in drugih
dejavnikov. Občine so mestna zemljišča lahko razvrstile v različna območja. Bistvo prispevka je bilo
zajemanje povečane vrednosti in ugodnosti nepremičnine, ki jo je ta nudila lastniku oziroma
uporabniku. Višina prispevka na enoto površine med občinami ni bila poenotena.
Pojem stavbno zemljišče je uvedel Temeljni zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča
(1965).38 S tem se je uporabnost predpisov o urejanju stavbnega zemljišča zelo razširila, kar se je
izkazalo tudi v nadaljnjem razvoju mest in naselij. Kot posledico sprejete nove davčne politike ter
potreb po virih prihodkov od obdavčitev nepremičnin je Skupščina SR Slovenije konec leta 1971
sprejela Zakon o davkih občanov,39 s katerim je bil uveden davek na premoženje fizičnih oseb. Do
tedaj je veljalo, da se je prispevek za uporabo mestnega zemljišča plačeval zgolj v ožjih zazidalnih
mestnih okoliših, kar je Zakon o davkih občanov (1971) razširil.
Ob nazivu »prispevek« so bili, kot navaja Klemenčič (1997), vse pogostejši pomisleki. Če gre za
uporabo zemljišča, »prispevek« ni ustrezen izraz. To še zlasti velja, če je »prispevek« v vlogi vračanja
posebne materialne koristi, dosežene z vlaganji družbenih sredstev v zemljišče. Glede na to se je naziv
»prispevek« opustil in zamenjal z nazivom »nadomestilo« (omenjal se je tudi izraz »odškodnina« in
celo »zakupnina«). Tudi ob nazivu »mestno zemljišče« so bile pripombe, da je bilo »mestno« preozko
poimenovanje, saj ni šlo le za zemljišča v mestih, temveč tudi v določenih drugih krajih, ki jih še ni
bilo mogoče šteti za mesta (Klemenčič, 1997).
Leta 1977 je bil sprejet republiški Zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem
(1977),40 ki je določal temeljna načela upravljanja in razpolaganja s stavbnim zemljiščem, ureditev
ostalih področij pa je bila prenesena na raven občin, ki so področje urejale glede na krajevne potrebe
in razmere. Zakon je prvič omenil pojem nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča (42. člen), še
vedno kot neobvezno dajatev. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se je določilo glede na
površino nezazidanega zemljišča in za tisti del zazidalnega stavbnega zemljišča, ki je znatno presegal
površino, ki je bila potrebna za normalno rabo stavbe. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se
je za zazidano stavbno zemljišče odmerilo glede na velikost tlorisne površine stanovanj in poslovnih
prostorov. Rakar et al. (1982) pri tem poudarjajo, da gre pri nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča za nadomestilo za uporabo stanovanjskih in poslovnih prostorov in ne za uporabo stavbnega
zemljišča. Na podlagi določil Zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (1977) so
občine leta 1980 sklenile dogovor o usklajevanju meril za določitev nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.41 Za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je dogovor določal
uporabo meril: komunalne opremljenosti, lege in namembnosti zemljišča ter ugodnosti v zvezi s
pridobivanjem dohodka. V skladu z medobčinskim dogovorom (1980) se je višina nadomestila za
38

Ur. l. SFRJ, št. 10/65, z dne 10. marca 1965.
Ur. l. SRS, 7/1972. Zakon je vnesel pomembne spremembe glede na do tedaj veljavni davčni sistem. Novosti zakona so
bile na področju določanja sistema, virov in vrst davkov v pristojnost republike. Zakon je uveljavil načelo sorazmernosti,
obveznega medsebojnega dogovarjanja občin, načelo samostojnosti občin pri določanju davčnih stopenj ter omejevalnih
pogojev.
40
Ur. l. SRS, 7/1977, 8/1978.
41
Ur. l. SRS, št. 1/1980 (Dogovor o usklajevanju meril za določitev nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč).
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uporabo stavbnega zemljišča določila z metodo točkovanja in z določitvijo vrednosti točke.
Metodologija točkovanja lege je določala, da se stavbna zemljišča razvrstijo v območja (cone). Glede
na namembnost so se opredelili štirje tipi območij: za stanovanja, družbene dejavnosti, proizvodne
namene in poslovne namene. Zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (1977) je
določal, da se smejo sredstva od prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča uporabljati
le za financiranje izgradnje objektov in naprav primarnega pomena na področju kolektivne komunalne
porabe.42 Rakar et al. (1982) ugotavljajo, da prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja niso predstavljali pomembnejšega vira v sistemu
financiranja komunalnega gospodarstva za financiranje objektov in naprav kolektivne komunalne
porabe. Hkrati poudarjajo, da se zaradi razmeroma nizke višine nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča postavlja celo vprašanje ekonomske upravičenosti zajemanja. Prav tako nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča ni vplivalo na alokacijo posameznih dejavnosti in racionalno izrabo
mestnega zemljišča. Rakar et al. (1982) ob tem poudarjajo, da je bila tudi razdelitev območij
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stavbna zemljišča za poslovno rabo
neustrezna, pri čemer poudarjajo, da so bile cone določene brez ustreznih strokovnih podlag.
V svežnju zakonodajnih sprememb na področju prostorske, urbanistične in stavbno zemljiške politike
je Skupščina SR Slovenije leta 1984 sprejela nov Zakon o stavbnih zemljiščih,43 ki je, v nasprotju s
predhodno ureditvijo, uvedel obvezno odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Z novim
zakonom je bilo določneje opredeljeno, katera stavbna zemljišča so zazidana ali nezazidana, hkrati pa
je bila pristojnost o odločitvi, kaj sodi v obseg poslovnih površin, prenesena na občine. Podatke o
nepremičninah so sporočali lastniki oziroma uporabniki, kar je pomembno vplivalo na njihovo
kakovost (Naša komuna, 1988). Občine so leta 1986 sprejele nov Dogovor o usklajevanju meril za
določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za
odmero tega nadomestila.44 Temeljil je na določilih do tedaj veljavnega dogovora, vendar neenotnosti
sistema med občinami ni odpravil. Bogatajeva (1985) ob tem poudarja problem kakovosti zbirk
podatkov o komunalnih napravah in objektih ter stavbnih zemljiščih.
Socialne in politične spremembe ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 in kasneje so povzročile
pomembne spremembe tudi v lastninskih odnosih. Z Ustavo RS (1991) je zagotovljena pravica do
zasebne lastnine. Približevanje novemu ustavnemu redu je na področju lastnine potekalo postopoma in
počasi. Za vsako nepremičnino v družbeni lastnini so do tedaj, ko je bila olastninjena v skladu z
relevantnim predpisom, veljali pravni režim družbene lastnine in z njim povezane omejitve glede
razpolaganja ter možnostjo priposestvovanja, kolikor so še veljale. Leta 1997 sprejeti Zakon o
lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini45 je uredil lastninjenje stavb in zemljišč v družbeni
lastnini, ki niso predmet lastninjena po drugih zakonih, razen vodnih zemljišč, sindikalnega
premoženja, nepremičnin športnih društev ter nepremičnin v družbeni lastnini, na katerih imajo tuje
osebe pravico uporabe ali razpolaganja. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (1997) je
določil, da nepremičnine postanejo lastnina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki imajo na nepremičnini
pravico uporabe, oziroma njihovih pravnih naslednikov. Nepremičnine, na katerih ima pravico
uporabe država, občina ali mesto, postanejo lastnina teh javnih subjektov (Ude et al., 2010b).

42

Kolektivna komunalna poraba je poraba, na kateri ima občina oziroma druge javnopravne ustanove, ki predstavljajo
porabnike na določenem območju, pretežen interes in katerih porabo te ustanove plačujejo iz svojih, praviloma proračunskih
sredstev (Klemenčič, 1997).
43
Ur. l. SRS, št. 18/1984.
44
Ur. l. SRS, št. 19/1986.
45
Ur. l. RS, št. 44/1997, s spremembami.
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V obdobju do leta 1997 med vsemi zemljišči edino stavbna zemljišča niso bila varovana z nobenim
režimom. Zaradi tega je bil leta 1997 sprejet Zakon o stavbnih zemljiščih.46 Področje nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča je bilo v okviru zakona le začasno zadržano v veljavi kot prehodno
ureditev do uzakonitve novega sistema obdavčitve nepremičnin. Igličar (2012) ob tem poudarja, da je
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča tipičen instrument družbenolastninskega koncepta in ne
sistema zasebne lastnine, ki je v Sloveniji uveljavljen od leta 1997, s sprejemom Zakona o lastninjenju
nepremičnin v družbeni lastnini (1997).
V področje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je posegel še Zakon o graditvi objektov
(2004),47 ki je podrobneje opredelil pojem nezazidano in zazidano stavbno zemljišče ter vire podatkov
za določitev davčne osnove. Z ukinitvijo skladov stavbnih zemljišč leta 1998 so prihodki od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča vir proračunov občin in njihova uporaba ni več namensko
vezana. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč s tem ni bilo več samo finančni vir za nova
vlaganja v gradnjo komunalne infrastrukture in opremljanje zemljišč za gradnjo, ampak je, kot
navajajo Rakar et al. (2008), prevzelo vlogo pomembnega izvirnega prihodka občin. Poleg izrazito
fiskalne vloge je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča s sprejemom Zakona o urejanju prostora
(2002)48 pridobilo tudi pomembno vlogo pri izvajanju aktivne zemljiške politike. Obračunavanje
nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča (zazidljiva zemljišča) naj bi tako vplivalo na povečanje
ponudbe zazidljivih zemljišč in s tem na umirjanje cen gradbenih parcel (zazidljivih zemljišč), ki bodo
v prometu. Kljub številnim zakonskim spremembam na prostorskem in davčnem področju se sistem
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do leta 2016 ni spremenil in ostaja na temeljih Zakona o
stavbnih zemljiščih iz leta 1984 in Dogovoru iz leta 1986.
3.2.2 Določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Občine z odlokom določijo merila, s katerimi natančneje določijo predmet obdavčitve z nadomestilom
za uporabo stavbnega zemljišča ter merila, ki vplivajo na višino odmere nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Merila so ponavadi povezana z lastnostmi zemljišča in njegovimi prednostmi
oziroma slabostmi. Ta merila se med občinami razlikujejo zaradi naravnih, prostorskih, poselitvenih,
razvojnih, demografskih in drugih dejavnikov, vendar se upošteva minimalni obseg meril, ki je
določen z Zakonom o stavbnih zemljiščih (1984, 1997). Vrednost točke občine določajo z odlokom ali
sklepom, pri čemer uporabljajo različne strokovne, statistične in druge podlage. Mesečna višina
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 𝑉𝑛𝑎𝑑 se določi z enačbo (1):
𝑉𝑛𝑎𝑑 = 𝐷𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑎 ∙ 𝐷𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 ∙ 𝑉𝑡𝑜č𝑘𝑒 ,
kjer je:
- 𝐷𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑎 davčna osnova,
- 𝐷𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 davčna stopnja in
- 𝑉𝑡𝑜č𝑘𝑒 vrednost točke.

46

Ur. l. RS, št. 44/1997.
Ur. l. RS, št. 102/2004.
48
Ur. l. RS, št. 110/2002.
47
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3.2.3 Predmet obdavčitve
Predmet obdavčitve pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je v skladu z določbami Zakona o
stavbnih zemljiščih (1984, 1997) in odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
nezazidano stavbno zemljišče in stanovanjska oziroma poslovna stavba. Nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča se v skladu z Zakonom o graditvi objektov (2004) plačuje na celotnem območju
občine. V odlokih občin je določeno, da so poslovne površine tudi površine zemljišč, ki so namenjene
poslovni dejavnosti (nepokrita skladišča, pokrita in nepokrita parkirišča, parkirišča trajnejšega značaja,
delavnice na prostem, tržnice, kioski, gostinski vrtovi, sejmišča, kampi, teniška igrišča, odprti
(zunanji) bazeni in kopališča, odprte športno-rekreativne površine, namenjene pridobitni dejavnosti,
kamnolomi ter peskokopi idr.). Med zemljišča, od katerih občine odmerjajo nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, so še stavbna zemljišča javnih gospodarskih infrastruktur (objekti ter omrežje
železniškega in cestnega prometa, komunalni vodi in naprave, pomol ter pristaniški dok). Nekatere
občine nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmerjajo tudi od površine vidnega oglasnega
sporočila na nepremičnih oglasnih objektih ter od zemljišča, na katerem so postavljeni nepremični
objekti in naprave oglaševanja (npr. mestna občina Velenje, Celje in občina Krško). Predmet
obdavčitve v nekaterih občinah ni določno opredeljen in je terminološko neenoten.
3.2.4 Davčna osnova
Davčna osnova je površina nezazidanega stavbnega zemljišča, stanovanjska površina oziroma
poslovna površina stavbe. Površino zemljišča ali stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe
občine določajo na različne načine (npr. fundus stavbe, dejanska površina, tlorisna površina, neto
tlorisna površina, čista tlorisna površina, uporabna površina, s terenskim ogledom, podatek projektne
dokumentacije) in pri tem uporabljajo različne vire (npr. lastne vire, podatke, ki jih sporočajo
zavezanci, register nepremičnin, kataster stavb, zemljiški kataster, državni prostorski akt, evidenco
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (pozidana in sorodna zemljišča), načrt etažne lastnine,
načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje, občinski izvedbeni prostorski akt,
register kmetijskih gospodarstev, register nepremične kulturne dediščine, dovoljenje za izkoriščanje
rudnin).
3.2.5 Davčna stopnja
Davčna stopnja je produkt skupnega števila točk in vrednosti točke na enoto površine. Število točk se
določi na podlagi metodologije in meril občinskega odloka, ki ureja nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča. Občine z odlokom določijo merila in način točkovanja, v odvisnosti od lastnosti zemljišča
in njegovih prednosti oziroma slabosti. Ta merila se med občinami razlikujejo zaradi naravnih,
prostorskih, poselitvenih, razvojnih, demografskih in drugih dejavnikov, vendar se povečini upošteva
minimalni obseg meril, ki je določen z Zakonom o stavbnih zemljiščih (1984) in Dogovorom (1986):
- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi napravami,
- lega in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča,
- izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih,
- motnje pri uporabi stavbnega zemljišča in
- merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Izvedena lastna analiza odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča vseh občin kaže, da
občine merila in iz njih izhajajoče število točk določajo arbitrarno. Zakon o stavbnih zemljiščih (1984)
sicer ne določa vseh meril za predpisovanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, zaradi česar
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lahko občine predpišejo tudi druga merila, vendar pa morajo biti, kot navaja Ustavno sodišče RS
(Odločba št. U-I-217/97-8), v skladu s temeljnim namenom nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča in njegovo naravo. Kriteriji njegovega predpisovanja in določanja morajo biti zato povezani
z lastnostmi zemljišča in njegovimi prednostmi in slabostmi oziroma z njegovo namembnostjo.
3.2.6 Zavezanec za plačilo
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je lastnik, najemnik, izvajalec
oglaševanja, zakupnik, neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, torej imetnik
pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja ali poslovnega prostora in imetnik
stanovanjske pravice. V primeru solastništva je v nekaterih občinah določeno, da nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča plačuje tisti od solastnikov, ki nepremičnino uporablja oziroma za
katerega se solastniki dogovorijo. Odločba o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se
praviloma izda večinskemu lastniku oziroma enemu od solastnikov, če jih je več v istem deležu,
oziroma na zahtevo solastnika tudi vsakemu solastniku posebej. V odlokih občine opredeljujejo še, da
lastnik in najemnik oziroma druga oseba, ki ima pravico razpolaganja, v pogodbi določita medsebojne
obveznosti v zvezi s plačilom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
3.2.7 Oprostitve in olajšave
Zakon o stavbnih zemljiščih (1984) določa, da lahko občinska skupščina predpiše oprostitev oziroma
delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za občane z nižjimi dohodki in
občane, ki so organizirano vlagale v družbena sredstva, v izgradnjo komunalnih objektov in naprav,
upoštevajoč tudi krajevne samoprispevke. V Dogovoru (1986) je določeno, da se glede oprostitve
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi premoženjskega stanja zavezancev
smiselno upoštevajo izhodišča in merila Samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialno
varstvenih pravic (1984)49 za delno nadomestitev stanarin. Občine so ob zakonskih možnostih in
določilih Dogovora (1986) sprejele še vrsto drugih oblik začasnih, stalnih, delnih ali polnih oprostitev.
Obseg in vrsta oprostitev med občinami nista poenotena. Na podlagi analize odlokov o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča so v Prilogi B navedeni najpogostejšimi primeri začasnih ali trajnih
oprostitev, izjem in olajšav.
3.2.8 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v luči davčnih in ustavnih načel
Sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je vse od njegove uveljavitve pogost predmet
sodnih in ustavnosodnih presoj. Prva zahteva za ustavno presojo tedaj še prispevka za uporabo
mestnega zemljišča je bila vložena leta 197150 (Sklep št. U-I-25/71). Ustavno sodišče je že leta 1986
presodilo (Sklep Ustavnega sodišča SR Slovenije, št. U-I-58/85), da določbe Zakona o stavbnih
zemljiščih (1984), ki urejajo plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, niso v neskladju
s tedanjo Ustavo SR Slovenije (1974). Do leta 1991 je bilo vloženih skupaj 14 zahtev za ustavno
presojo določil Zakona o stavbnih zemljiščih (1984), ki urejajo področje nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča in občinskih odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Od leta 1991
do 2016 je bilo vloženih skupaj 132 zahtev za ustavno presojo Zakona o stavbnih zemljiščih (1984,
1997), določb občinskih odlokov in sklepov o določitvi vrednosti točke. Ustavno sodišče RS v nobeni
49

Ur. l. SRS, št. 26/1984.
Zahteva za ustavno presojo zakonitosti odmere prispevka za uporabo mestnega zemljišča v primeru zamestnega zemljišča,
ki leži zunaj ožjega nacionaliziranega gradbenega okoliša, glede na določila Odloka Občinske skupščine Kranj o prispevku
za uporabo mestnega zemljišča (Ur. vestnik Gorenjske, št. 29/1967 in 23/1968).
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od 29 presoj ustavnosti Zakona o stavbnih zemljiščih (1984, 1997) ni ugotovilo neskladnosti z Ustavo
RS. Občinske odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in sklepe o določitvi višine točk
je Ustavno sodišče RS obravnavalo v 103 primerih. V 49 primerih je sprejelo zadržanje izvajanja
odloka ali njegovo razveljavitev v delu, na katerega je bila vložena ustavna pritožba.
a) Načelo pravičnosti
Izvedena lastna analiza odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča vseh občin kaže, da je
sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča med občinami zelo neenoten po vseh davčnih
elementih. Stavbna zemljišča z enako površino so znotraj občine ponavadi obremenjena z različno
višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tudi ko uživajo enake ali zelo podobne javne
koristi na določeni lokaciji. Do še večjih razlik v obremenitvi prihaja med občinami. Razlika v višini
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za istovrstno nepremičnino je lahko tudi več deset, celo
več stokratna. Primeroma navedimo, da so v mestni občini Maribor, v skladu z Odlokom o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (2005),51 zemljišča gospodarskih subjektov, ki opravljajo
določene dejavnosti,52 obremenjena s 1.500-krat več točkami kot zemljišča, na katerih stojijo objekti
za stanovanjske in počitniške namene v istem območju plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča. Razlika v obremenitvi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča med navedenimi
gospodarskimi subjekti in gospodarskimi subjekti, ki izvajajo proizvodno dejavnost, drobno obrt in
trgovino na drobno, je 300-kratna. Razlika v višini odmerjenega nadomestila za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča je med posameznimi skupinami uporabnikov do 900-kratna. Na območju
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je opredeljeno kot posebno ugodna
lokacija, so razlike v obremenitvi za istovrstne površine do 320-kratne. V občini Sežana je na mejnih
prehodih, ob avtocesti, na območju Lipice višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
namen igralniške dejavnosti (zaradi izjemne donosnosti dejavnosti) na enoto mere 176-krat višja kot
za stavbna zemljišča za stanovanjsko rabo. Izjemna donosnost dejavnosti, ki se opravlja na določenih
lokacijah, je po določbi Zakona o stavbnih zemljiščih (1984) okoliščina, ki jo občina utemeljeno
upošteva, ko določa višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Odločba Ustavnega sodišča
RS št. U-I-355/1998 in U-I-181-00). Neenakost, ki se na ta način vzpostavlja med posameznimi
zavezanci, zato sama po sebi ni v neskladju z načelom enakosti pred zakonom, vendar to načelo terja
upoštevanje sorazmerja med dodatno ugodnostjo in s tem zvezanimi dodatnimi bremeni, ki jih
normodajalec z različnim urejanjem pravnih položajev nalaga posameznim zavezancem (Odločba
Ustavnega sodišča RS, št. U-I-218/05-7). Višina dodatne obremenitve mora biti, kot navaja Ustavno
sodišče RS (Odločba št. U-I-357/98), v razumnem sorazmerju z višino dodatnega dohodka, ki ga
prinaša izjemno ugodna lokacija. Iz odločbe Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-15/04) še izhaja,
da zgolj sklicevanje na nizko obremenitev enega območja v bližini še ne izkazuje, da je obveznost
zavezanca v nerazumnem razmerju z ugodnostmi, ki jih prinašata lega in namembnost zazidanih
stavbnih zemljišč, ki jih uporablja. Ustavno sodišče RS je v konkretnem primeru sprejelo stališče
(Odločba št. U-I-181/00), da je odločitev občine, da predpisuje faktor 30 za povečanje nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na izbranem območju, v nasprotju z Zakonom o stavbnih zemljiščih
(1984, 1997), ker takšno povečanje ni v razumnem razmerju z višino dohodka, ki ga ta lokacija
prinašala zavezancu.
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Medobčinski uradni vestnik, št. 16/2005.
Dejavnosti gospodarskih subjektov, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti spadajo v področje E, oddelek 40 (oskrba z
električno energijo, plinom, paro in toplo vodo) in dejavnosti, ki spadajo v področje I, skupino 64.2 (telekomunikacije –
operaterji mobilne telefonije), če ne gre za objekte gospodarske javne infrastrukture (Medobčinski uradni vestnik, št.
16/2005).
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b) Načelo učinkovitosti
Sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča naj bi skladno z načeli kakovostnega davčnega
sistema čim manj posegal v ekonomske odločitve zavezancev. Višina odmerjenega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za stavbna zemljišča in stavbe, namenjene stanovanjski rabi, v večini
primerov občin ne predstavlja visoke obremenitve zavezancev, predvsem fizičnih oseb. Obremenitve
zavezancev – fizičnih oseb so v primeru rabe stavbnega zemljišča z veliko površino lahko
nesorazmerno visoke glede na donos. Zemljišča, ki niso v rabi, so ponavadi obremenjena z dodatnim
številom točk. To lahko vpliva na ekonomsko odločitev posameznika (zemljišče proda ali ga da v
najem), lahko pa zavezanca obremeni tako, da vpliva na njegovo finančno sposobnost in socialni
status. Zavezance lahko tudi spodbuja ali celo sili k nesorazmerni obremenjenosti lastninske pravice
ter k aktivnejši prodaji stavbnega zemljišča in posledično zasičenosti s ponudbo stavbnih zemljišč na
trgu in znižanju vrednosti in neizkoriščenosti ter neracionalni rabi teh. Različna obremenitev z
nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča lahko spodbuja nelojalno konkurenco, izgubo
učinkovitosti in poslovne uspešnosti. Vpliva lahko tudi na mobilnost kapitala na območja z nižjim
davčnim bremenom. Na učinkovitost sistema lahko vpliva tudi odločitev občine, da določenemu
pravnemu subjektu prizna znižanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, drugim pa ne.
Ugodnosti in obveznosti so različno urejene že med sosednjimi občinami. Ustavno sodišče RS navaja
(Odločba št. U-I-181/00), da bi nesorazmerna obremenitev z nadomestilom za uporabo stavbnega
zemljišča lahko povzročila škodljive posledice v poslovanju gospodarskega subjekta, ki bi jih bilo v
primeru morebitne nezakonitosti odloka v izpodbijanem delu težko popraviti. Pri tem je posebej
poudarjeno, da je pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča treba presoditi naravo
dejavnosti in možnosti pridobivanja prihodka in ugodnosti ali celo izjemno ugodnih pogojev, ki jih
prinaša lokacija ali posamezne druge značilnosti zemljišča.
c) Načelo sorazmernosti
Čeprav je načelo sorazmernosti eno temeljih ustavnih in davčnih načel, občine zavezance
obremenjujejo povsem arbitrarno. Pri tem se lahko pojavi vprašanje sorazmernosti tudi z vidika
enakopravnosti, pravičnosti in plačilne sposobnosti. Obremenitev z nadomestilom za uporabo
stavbnega zemljišča namreč ni v neposredni povezavi z ekonomsko močjo zavezanca, ki se lahko meri
denimo skozi vrednost nepremičnin, ki jih ima zavezanec v lasti. Posebej izstopa tovrstna obremenitev
v primeru, ko so zavezanci najemniki in svojega davčnega bremena ne morejo prenesti na drug
subjekt. Ustavno sodišče RS je presodilo (Odločba št. U-I-28/03, št. U-I-286/04, št. U-I-65/04-8, št. UI-84/05 in druge), da načelo enakosti pred zakonom terja upoštevanje sorazmerja med ugodnostmi in s
tem zvezanimi bremeni, ki jih normodajalec z različnim urejanjem pravnih položajev nalaga
posameznim zavezancem. Načelu enakosti ustreza takšna normativna različnost, ki ustreza različnosti
dejanskih stanj, s tem, da razlikovanje ne sme biti arbitrarno in mora predpis v okviru svojega namena
izbrati sredstva, sorazmerna ugotovljeni različnosti položajev, ki so podlaga za normativno
razlikovanje. Višina obveznosti mora biti v razumnem sorazmerju z ugodnostmi, ki jih po izbranih
kriterijih razlikovanja prinašajo določene značilnosti stavbnega zemljišča. Po ustaljeni ustavnosodni
praksi je izjemna donosnost dejavnosti, ki se lahko opravlja samo na določenih lokacijah, lahko med
merili, ki jih občina upošteva, ko določa višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Vendar
mora biti višina te dodatne obremenitve v razumnem sorazmerju z višino dodatnega dohodka, ki ga
prinaša izjemno ugodna lokacija. To pomeni, da lahko občina po tem merilu zavezance obremeni le
sorazmerno enako. Pred obremenitvijo zavezancev po tem merilu je zato dolžna ugotoviti njihov
različni položaj zaradi izjemne donosnosti dejavnosti na posameznih lokacijah. Ustavno sodišče RS je
v več primerih odločilo (Odločba št. U-I-355/98-1, št. U-I-357/98, št. U-I-181-00), da predpis, če gre
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za velike razlike v obremenitvi posameznih subjektov, takšen preizkus prestane le, če normodajalec
navede podatke, ki jih je uporabil pri določitvi sorazmerja med posameznimi obremenitvami. Razlika
v obremenitvah na določenih lokacijah mora biti torej nujno utemeljena s podatki, sicer gre za
neskladje z načelom enakosti. V številnih primerih so višje obremenjeni zavezanci izključno zaradi
statusa pravne osebe, čeprav na določeni površini (npr. stanovanjski površini, ki jo ima v lasti) ne
opravlja dejavnosti oziroma mu ta ne prinaša nujno dodatnih ugodnosti.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ni vezano na ekonomsko moč ali sposobnost zavezanca.
Glede na zasnovo naj bi se z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča obdavčevale koristi, ki jih
ima uporabnik nepremičnine od nje (opremljenost, ugodnost v zvezi s pridobivanjem dohodka ipd.).
Izvedbeno gre za dajatev, ki namesto po koristih arbitrarno določa ekonomsko sposobnost preko
dejavnosti, kar dokazujemo v empirični raziskavi, predstavljeni v poglavju 6.
d) Načelo stabilnosti in predvidljivosti
Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča vse od njegove uveljavitve predstavljajo
enega najpomembnejših in najstabilnejših javnofinančnih virov občin. Zaradi svojih lastnosti je višino
prihodkov mogoče dokaj natančno predvideti in je med drugim pomembno odvisna od vrednosti
točke. Ponavadi se vrednost točke določa enkrat letno, s sklepom občinskega oziroma mestnega sveta.
Način določitve se med občinami razlikuje. Določi se glede na rast cen življenjskih stroškov,
proračunskih potreb in drugih dejavnikov. Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so
bili stabilni, celo v porastu, tudi v času zaostrenih gospodarskih razmer v obdobju po letu 2008.
Tveganja stabilnosti prihodkov so se pokazala v primerih, ko je delež prihodkov od nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča pomembno odvisen prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča poslovnih subjektov.53 Morebitni izpad prihodka od nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča zaradi nesposobnost plačila, stečaja ali prenehanja poslovanja poslovnih subjektov so občine
pogosto omilile z višjo obremenitvijo ostalih zavezancev.
e) Načelo izdatnosti
Na pomembnost prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v deležu vseh prihodkov
proračunov občin je večkrat opozorilo tudi Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-39/97, Odločba št. UI-24/07-66). Čeprav je Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-39/97) ugotovilo spornost pravne izvedbe
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, je leta 2014 (Odločba št. U-I-313/13-86) ponovilo
stališče iz leta 1997 (Odločba št. U-I-39/97), da bi morebitna ukinitev tega lastnega vira občin, lahko
resno ogrozila izvajanje njihovih ustavnih nalog. Ob tem je poudarjeno, da občine s prihodki od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zagotavljajo ustrezno komunalno opremljenost stavbnih
zemljišč ter tudi gospodarski in družbeni razvoj. To pomeni odmik od osnovnega namena nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča kot namenske dajatve predvsem za opremljanje stavbnih zemljišč s
komunalnimi in drugimi objekti ter napravami. S prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča občine danes nadomeščajo del stroškov za graditev, vzdrževanje in obratovanje ustreznega
dela komunalne infrastrukture (javne površine, javna razsvetljava, kanalizacija) oziroma javnih služb
(čiščenje javnih površin, odvoz odpadkov neznanega izvora), katerih uporaba se po naravi stvari ne
more zaračunavati posameznemu uporabniku. V letu 2015 so po podatkih Ministrstva za finance
53

V 107 občinah so prihodki od nadomestila pravnih oseb leta 2015 predstavljali večino vseh prihodkov od nadomestila. Pri
tem so po podatkih Finančne uprave RS (2016) prihodki od nadomestila od pravnih oseb leta 2014 v občinah Šoštanj,
Podvelka, Hajdina, Ruše, Kanal ob Soči, Kranj, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem in Velenje predstavljali več kot
85 delež med vsemi prihodki od nadomestila.
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(2016) prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v povprečju znašali 87 % vseh
prihodkov od davkov od premoženja ter 15,7 % vseh davčnih prihodkov občin. Preglednica 4
prikazuje prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v obdobju 2012–2016 in število
izdanih odločb po statusu zavezanca, Slika 9 pa prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča glede na vse davčne prihodke občin za leto 2014. To leto je izbrano zaradi primerjave
podatkov s predvidenimi prihodki od davka na nepremičnine, glede na Zakon o davku na
nepremičnine (2013).
Preglednica 4: Število izdanih odločb po statusu zavezanca in višina odmere nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v obdobju 2012–2016 (vir: Ministrstvo za finance (2016); lastni izračun)
Table 4: Number of bills by taxpayers status and income of Charge for the use of building ground in
period 2012–2016 (source: Ministrstvo za finance (2016); Authors' own calculation)
Fizične osebe

Pravne osebe

Leto

Število
odločb

Višina
odmere v
EUR

2012

682.262

51.466.743

Višina
odmere na
odločbo v
EUR
75,44

Število
odločb

Višina
odmere
v EUR

30.780

139.364.372

Višina
odmere na
odločbo v
EUR
4.527,76

2013

707.952

53.410.509

75,44

32.123

138.022.019

4.296,67

191.432.528

2014

721.138

54.828.961

76,03

31.942

143.984.129

4.507,67

198.813.090

2015

756.073

59.555.882

78,77

32.744

145.486.792

4.443,16

205.042.674

2016

772.058

62.150.200

80,50

33.148

148.338.952

4.475,05

210.489.152

Skupaj višina
odmere v
EUR
190.831.115

V obdobju 2012–2016 se je skupna višina odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
povišala za 10,3 %. Pri tem se je število odločb fizičnim osebam povečalo za 13,2 %, skupna višina
odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča fizičnim osebam pa za 20,8 %. Število odločb
pravnim osebam se je povečalo za 7,7 %, skupna višina odmere nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča pravnim osebam pa za 6,4 %. Poudariti je treba, da je v letu 2015 le 134 občin (ali 63,2 %
vseh občin) odmerjalo nadomestilo od nezazidanega stavbnega zemljišča. Skupni prihodki od
nezazidanega stavbnega zemljišča so v letu 2015 znašali 8.057.612 EUR ali 3,9 % vseh prihodkov od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
S kartografskim prikazom (Slika 9) nazorno prikažemo prostorsko porazdelitev prihodka od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča glede na vse davčne prihodke. Na Sliki 10 so prikazane
občine, ki so leta 2015 odmerjale nadomestilo od nezazidanega stavbnega zemljišča. Tovrstni prikazi
so v pomoč pri analizi stanja in sprememb v prostoru skozi čas. Omogočajo tudi podporo analizam
učinkov ukrepov na obravnavani (prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča glede na
vse davčne prihodke) ali druge pojave.
f) Načelo preglednosti in preprostosti ter stroškovne učinkovitosti
Občine so zaradi sprememb zakonodaje in drugih razlogov pogosto posegale v vsebino odlokov, pri
čemer so najpogosteje spreminjale območje plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
vrednost točke in merila. To vpliva tudi na preglednost, primerljivost, razumevanje in upravljanje
sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pregled spletnih strani in storitev občin kaže, da
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nobena občina, razen občine Piran, nima vzpostavljenega enotnega mesta, na katerem bi bilo mogoče
pridobiti podatke, ki določajo višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za izbrano lokacijo.
Nekatere občine uporabljajo storitev PISO (Prostorski informacijski sistem občin), v kateri je na voljo
kartografski prikaz območij plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (npr. občina
Bled). Občine povečini nimajo objavljenih nobenih drugih podatkov v zvezi z nadomestilom za
uporabo stavbnega zemljišča, razen odloka in sklepa o določitvi vrednosti točke.

Legenda:
Legend
prihodek od nadomestila
NUSZ_2013_vs_DAVKI_skupaj
glede na vse davčne prihodke
NUSZ_DAV
do 5 %
od 5 % do 10 %
od 10 % do 15 %
od 15 % do 20 %
več kot 20 %

Slika 9: Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča glede na vse davčne prihodke v letu
2014, v % (vir: Ministrstvo za finance (2016); lastni prikaz)
Figure 9: The revenue from the Charge for the use of building ground in all tax revenues in 2014, in %
(source: Ministrstvo za finance (2016); Authors' own presentation)
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Slika 10: Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča glede na odvse
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Figure 10: The revenue from the Charge for the use of building ground in all
tax revenues in 2014, in
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Težave pri upravljanju sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so najpogosteje povezane
s kakovostjo podatkov. Leta 2013 je bilo zoper vse odločitve davčnega organa vloženih skupaj 22.086
pritožb. Od tega je bilo zoper odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča vloženih 11.422
pritožb oziroma 52 % vseh, pri čemer je bilo 9.207 (ali 80,6 %) utemeljenih. V večini primerov (9.191
ali 99,8 %) so razlogi pritožb izhajali iz napačno ugotovljenega dejanskega stanja (Finančna uprava
RS, 2014). Iz konkretnih primerov pritožb izhaja, da občine nimajo ustrezno urejenih evidenc
stvarnega stanja v prostoru, predvsem podatkov o lastništvu nepremičnine. Težave pri upravljanju
sistema ter pravilni, zakoniti in pravični odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so
pogosto povezane tudi z nejasno in nedoločno opredeljenimi merili. Podatki neustrezne kakovosti
imajo za posledico nezakonite odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča davčnim
zavezancem ter posledično uvedene davčne izvršbe, saj pritožba zavezanca ne zadrži izvršitve
odločbe. Pritožbe povzročajo dodatne obremenitve davčnega organa ter s tem povezane stroške
administrativnih postopkov: ugotavljanje stvarnega stanja, proučitev pritožbenih razlogov,
usklajevanja o pritožbenih navedbah z občinami ter priprava in izdaja novih odločb. V primerih, kadar
davčni organ ugodi pritožbi zavezanca, je davčni organ dolžan zavezancu povrniti tudi vse s
postopkom povezane stroške.
Celosten pogled kaže na neracionalnost pri upravljanju zbirk podatkov, na kar opozarja tudi
Mednarodni denarni sklad (Grote et al., 2015). Občine imajo vzpostavljene lastne zbirke podatkov za
namen izvajanja sistema nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki se povečini ne povezujejo z
referenčnimi zbirkami podatkov.
3.3 Davek od premoženja
Davek od premoženja je bil uveden leta 1972 z Zakonom o davkih občanov (1972)..54 Veljaven sistem
davka od premoženja se izvaja v skladu z Zakonom o davkih občanov, sprejetim leta 1988.55
3.3.1 Predmet obdavčitve
Predmet obdavčitve so v skladu z Zakonom o davkih občanov (1988) stavbe, deli stavb, stanovanja in
garaže, prostori za počitek oziroma rekreacijo. Davčna obveznost za davek od premoženja na posest
stavb nastane s sklenitvijo pogodbe o prodaji. Če je zavezanec stavbo ali prostor za počitek oziroma
rekreacijo pridobil z gradnjo, davčna obveznost nastane z izdajo dovoljenja za uporabo. Če zavezanec
začne stavbo ali prostor za počitek oziroma rekreacijo uporabljati pred izdajo dovoljenja, davčna
obveznost nastane z začetkom uporabe teh prostorov.
3.3.2 Davčna osnova
Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe oziroma prostora za počitek oziroma rekreacijo,
ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve (Geodetska
uprava RS), in na način, ki ga določi občinska skupščina (občinski oziroma mestni svet). Vrednost
stanovanj in stanovanjskih stavb ter drugih posameznih delov za ugotavljanje osnove za odmero davka
od premoženja se določa na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in
stanovanjskih stavb (2004).56 Ta določa merila ter način točkovanja. Vrednost stanovanja je enaka
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produktu števila točk, pripisanih gradbenemu delu stanovanja na enoto (m2),57 vrednosti točke,
uporabni korigirani neto tlorisni površini stanovanja, vpliva velikosti stanovanja (korekcijski faktor od
0,95 do 1,057) in vpliva lokacije stanovanja (od 1,0 do 1,3).
3.3.3 Davčna stopnja
Davčna stopnja pri davku od premoženja je progresivna. To pomeni, da se z naraščanjem davčne
osnove povečuje tudi povprečna davčna stopnja. Ločimo različne vrste progresij, in sicer (Klun,
2006):
- navadno progresijo: višja davčna stopnja velja za celotno davčno osnovo;
- indirektno ali prikrito progresijo: davek se plačuje šele, ko davčna osnova preseže določen prag,
nad pragom pa velja proporcionalno obdavčenje;
- stopničasto progresijo: v različnih intervalnih vrednostih osnove veljajo različne davčne stopnje,
kar pomeni, da se do določene vrednosti plačuje po npr. davčni stopnji 10 %, ko je ta vrednost
presežena, pa po višji davčni stopnji (npr. 15 %), vendar je po višji davčni stopnji obdavčen samo
tisti del vrednosti, ki presega določeno mejo.
Davčna stopnja pri davku od premoženja je odvisna od vrednosti nepremičnine in za stavbe znaša od
0,1 % do 1,0 % (Preglednica 5), za prostore za počitek in rekreacijo od 0,2 % do 1,5 %, za poslovne
prostore pa od 0,15 % do 1,25 %. Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne uporablja za
opravljanje dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedeni namen, se davčna stopnja poveča za
50 % (tako najvišja davčna stopnja znaša 1,875 %).
Preglednica 5: Davčne stopnje davka od premoženja za stavbe (vir: Zakon o davkih občanov, 1988)
Table 5: Tax rates of tax of property of buildings (source: Zakon o davkih občanov, 1988)
Od vrednosti (v EUR)
nad
do
0,00
7.669,41
7.669,41
42.607.82
42.607.82
85.215,60
85.215,60 127.823,43
127.823,43 170.431,23
170.431,23 219.734,52
219.734,52

Davek
0,10 %
7,76 EUR + 0,20 % nad
77,54 EUR + 0,30 % nad
205,36 EUR + 0,45 % nad
397,11 EUR + 0,65 % nad
674,05 EUR + 0,85 % nad
1.093,13 EUR + 1,00 % nad

7.669,41 EUR
42.607,82 EUR
85.215,60 EUR
127.823,43 EUR
170.431,23 EUR
219.734,52 EUR

3.3.4 Zavezanec za plačilo davka
Zavezanci za davek od premoženja so fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in
garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma
uživalec tega premoženja. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec premoženje
uporablja sam ali ga daje v najem.
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Točkovanje gradbenega dela stanovanja opredeljujejo naslednji dejavniki: leto gradnje objekta, vrsta in kakovost stavbnega
pohištva, vrsta in kakovost obdelave talnih in stenskih površin, vrsta in kakovost opremljenosti stanovanja oziroma
poslovnega prostora z instalacijskimi napravami, vrsta in možnost rabe skupnih prostorov stavbe, kakovost toplotne in
zvočne zaščite ter negativni vplivi na rabo stanovanja oziroma poslovnega prostora (Vlada RS, 2005).
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3.3.5 Oprostitve in znižanja
Davek od premoženja se ne plačuje od kmetijskih gospodarskih poslopij, poslovnih prostorov, ki jih
lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti, stanovanjskih stavb zavezancev davka iz
kmetijstva, ki so sami ali njihovi družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi
dohodkov iz kmetijstva. Davek se ne plačuje od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski
spomenik in stavb, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati. Davka od premoženja na
posest stavb so začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž za
dobo 10 let. Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti
160 m2 stanovanjske površine. To velja za prve lastnike novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in
garaž ter lastnike popravljenih in obnovljenih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž za 10 let,
če se je zaradi popravila ali obnove vrednost teh stavb povečala za več kot 50 %. Oprostitev davka ne
velja za prostore za počitek oziroma rekreacijo, kakor tudi ne za poslovne prostore, četudi so sestavni
del stanovanjske stavbe.
3.3.6 Pripadnost in izdatnost davka
Prihodki od davka od premoženja so v skladu z Zakonom o financiranju občin (2006)58 v celoti
prihodki občin. Prihodki od davka od premoženja v povprečju znašajo 0,26 % vseh davčnih prihodkov
občin. Podatki o višini odmere ter številu izdanih odločb za plačilo davka od premoženja v obdobju
2012–2016 so prikazani v Preglednici 6.
Preglednica 6: Odmera davka od premoženje v obdobju 2012–2016 in število izdanih odločb (vir:
Ministrstvo za finance, 2016; lastni izračun)
Table 6: Income of real property tax in period 2012–2016 and number of bills (source: Ministrstvo za
finance, 2016; Authors' own calculation)

Leto

Število
odločb

Višina odmere
v EUR

Višina odmere
na odločbo v EUR

2012

97.472

4.439.806,42

45,55

2013

101.189

4.661.349,51

46,07

2014

98.608

4.474.922,87

45,38

2015

94.560

4.479.821,00

47,38

2016

81.502

4.505.659,00

55,28

3.4 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je nepremičninska dajatev, saj je tako po svoji vsebini kot
namenu zelo podobna davku na nepremičnine. Uvedena je bila z Zakonom o gozdovih, leta 1961.59
Veljavni sistem odmere pristojbine urejata Zakon o gozdovih (1993)60 in Uredba o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (1994).61 Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture je eden ključnih
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Ur. l. RS, št. št. 123/2006.
Ur. l. LRS, št. št. 30/1961.
60
Ur. l. RS, št. 30/1993, s spremembami.
61
Ur. l. RS, št. 38/1994, s spremembami.
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elementov kakovostnega in učinkovitega gospodarjenje z gozdovi za zagotavljanje ekoloških,
socialnih in drugih funkcij gozdov. Gozdna infrastruktura vpliva tudi na gospodarski učinek gozdov.
3.4.1 Predmet obdavčitve
Predmet obdavčitve so gozdne parcele. V skladu z Zakonom o gozdovih (1994) se gozdne parcele in
podatki o njih v zemljiškem katastru evidentirajo v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje
nepremičnin. Pri tem je z Zakonom o gozdovih (1994) gozd opredeljen kot zemljišče, poraslo z
gozdnim drevjem v obliki sestoja, ki lahko doseže višino najmanj 5 metrov in ima površino najmanj
0,25 hektarja. Gozdna infrastruktura, ki ni odmerjena v samostojno parcelo, je sestavni del gozda.
Gozd oziroma drugo gozdno zemljišče niso posamično gozdno drevje, skupine gozdnega drevja na
površini do 0,25 hektarja, drevoredi, parki in plantaže gozdnega drevja.
Gozdna cesta je sestavni del gozda ali drugega zemljišča, čez katero poteka, in je javnega značaja.
Gozdne ceste niso javno dobro, imajo pa javni značaj. To pomeni, da jih na lastno odgovornost lahko
uporabljajo tudi drugi, ne samo lastniki gozdov, v skladu z režimom uporabe, ki ga določi Zavod za
gozdove Slovenije v sodelovanju z lastniki. V slovenskih gozdovih je po podatkih Zavoda za gozdove
Slovenije (2015) 12.086 km gozdnih cest, 489 km protipožarnih gozdnih cest in vsaj 45.000 km drugih
grajenih neutrjenih gozdnih prometnic (vlaka, pot). Skupaj z javnimi cestami, primernimi za gozdno
proizvodnjo, znaša povprečna gostota cest, ki jih uporabljamo za gozdno proizvodnjo, približno
19,8 m/ha.
3.4.2 Davčna osnova
Edina, vendar pomembna razlika med pravim zemljiškim davkom in pristojbino, je odmerna osnova.
Davek se praviloma odmerja od vrednosti ali velikosti zemljišča, pristojbina pa je odmerjena od
katastrskega dohodka kot potencialnega letnega dohodka, ki je odvisen od dejanske rabe zemljišča.
Zavod za gozdove Slovenije v skladu z določilom Zakona o gozdovih (1994) oceni površino
neodmerjenih gozdnih cest, ki se odšteje pri osnovi katastrskega dohodka za odmero davka in drugih
dajatev.
3.4.3 Davčna stopnja
Davčna stopnja znaša 14,7 % odmerne osnove, razen za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, za
katerega stopnja znaša 20 %. Višja prispevna stopnja se, kot navaja Vlada RS (2010), Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS odmerja zaradi večje gostote gozdnih prometnic ter večje
intenzivnosti gospodarjenja z državnim gozdom, kar posledično prispeva k večjim poškodbam na
gozdnih cestah. Računsko sodišče RS (2012) glede različnih davčnih stopenj navaja, da se javni značaj
gozdnih cest v državnih gozdovih ne razlikuje od javnega značaja gozdnih cest v zasebnih gozdovih,
zato Računsko sodišče RS (2012) meni, da bi morala biti pristojbina obračunana po enaki stopnji tako
za gozd v državni kot tudi v zasebni lasti. Pri tem Računsko sodišče RS (2012) ocenjuje, da je Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS določena višja pristojbina od ostalih zavezancev za plačilo
pristojbine brez strokovnih podlag. Iz Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (1994) izhaja,
da lastniki gozdov, katerih predeli gozdov niso odprti z gozdnimi cestami, ne plačujejo pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest, intenziteta gospodarjenja v državnih gozdovih pa je že v deležu javnega
značaja gozdnih cest v državnih gozdovih (delež uporabnikov gozdnih cest izven gozdarske dejavnosti
glede na uporabnike gozdnih cest, ki gozdne ceste uporabljajo pri gospodarjenju z gozdovi – lastniki
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gozdov). Delež uporabe gozdne ceste v javne namene in delež uporabe gozdne ceste za gospodarjenje
z gozdovi pa se, kot navaja Računsko sodišče RS (2012), bistveno ne razlikujeta v državnih gozdovih
od zasebnih gozdov in tako ni dokazane večje intenzitete gospodarjenja v državnih gozdovih glede na
zasebne.
Višina pristojbine se v skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (1994) in
Metodologijo za izračunavanje višine pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1994) izračuna na
osnovi podatkov:
- o dolžini gozdih cest,
- o predvidenih stroških za vzdrževanje 1 km gozdne ceste,
- o povprečnem deležu stroškov, ki jih pokrivajo lastniki gozdov, 65 %
ter predvidenem katastrskem dohodku gozdnih zemljišč.
Metodologija za izračunavanje višine pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest temelji na delovnem
gradivu normativov gozdnih del Gozdarskega inštituta iz leta 1994. Glede na to, da velik del
normativov sestavljajo podatki o delovnih strojih, po mnenju Računskega sodišča RS (2012) obstaja
tveganje, da normativni niso ustrezni.
3.4.4 Zavezanec za plačilo pristojbine
Zavezanci za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so lastniki oziroma imetniki razpolagalne
pravice gozdov po stanju na dan 30. 6., leta, za katerega se pristojbina odmerja (Uredba o pristojbini
za vzdrževanje gozdnih cest, 1994).
3.4.5 Oprostitve in olajšave
Pristojbina se ne plačuje od varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, ki so razglašeni s
predpisom Vlade RS, in od gozdov v območjih, ki s cestami niso odprta. Šteje se, da območje ni
odprto s cestami, če je večje od 100 ha in je povprečna spravilna razdalja več kot 1.200 m in več kot
800 m za spravilo z žičnico. Območja gozdov ugotovi Zavod za gozdove Slovenije (Uredba o
pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, 1994).
3.4.6 Pripadnost in izdatnost pristojbine
Pristojbina je namenski prihodek proračuna občine v višini, ki jim pripada glede na razdelilnik, ki ga
določata Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (2015)62 in Metodologija za
izračunavanje višine pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1994). Zbrana sredstva za vzdrževanje
gozdnih cest se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov, deleža
njihove rabe za negozdarske namene in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov v
posamezni občini, razporejajo občinam. Občina mora sredstva nameniti izključno vzdrževanju
gozdnih cest. V letu 2015 so prihodki od pristojbine znašali skupaj 1.809.829 EUR ali 0,14 % vseh
davčnih prihodkov občin. Delež prihodkov od pristojbine glede na vse davčne prihodke je bil v
obravnavanem letu najvišji v občinah Jezersko (1,99 %), Loški Potok (1,89 %), Črna na Koroškem
(1,87 %) in Log-Dragomer (1,82 %). Za vzdrževanje 1 km gozdne ceste se je leta 2015 v povprečju
namenilo 275 EUR. Preglednica 7 prikazuje podatke o odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
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v obdobju 2012–2016. Na Sliki 11 so podatki o prihodkih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
po občinah za leto 2014.
Preglednica 7: Odmera pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v obdobju 2012–2016 in število
izdanih odločb (vir: Ministrstvo za finance, 2016; lastni izračun)
Table 7: Income of fee for maintenance of forest roads in period 2012–2016 and number of bills
(source: Ministrstvo za finance, 2016; Authors' own calculation)

Leto
2012
2013
2014
2015

Fizične osebe
Število
Višina odmere
odločb
v EUR
199.011
1.354.559
201.991
1.437.386
203.052
1.151.353
140.636
1.106.587

Pravne osebe
Skupaj
Število Višina odmere
odmera v EUR
odločb
v EUR
1.274
652.038
2.006.597
1.312
608.191
2.045.577
1.347
613.447
1.764.800
1.129
703.242
1.809.829

V letu 2015 je opazno bistveno znižanje števila izdanih odločb fizičnim osebam, ki je posledica
spremembe določila Zakona o davčnem postopku (2011).63 Na podlagi tega se v primeru, če je davek
izključno prihodek proračuna občine, ta ne odmeri, če ne presega 5 EUR.

Legenda:
Legend
delež prihodkov od
Gozdne ceste
pristojbine
glede na vse
davčne
prihodke v letu 2013
GOZD_cest_vsi_dav_prih
do 0,1 %
od 0,1 % do 0,25 %
od 0,25 % do 0,5 %
od 0,5 % do 1 %
več kot 1 %

meja občine

Slika 11: Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest glede na vse davčne prihodke občin v
letu 2014, v % (vir podatkov: Ministrstvo za finance (2116), lastni prikaz)
Figure 11: Revenues from fee for maintenance of forest roads in all tax revenues of municipalities in
2014, in % (data source: Ministry of finance (2016), Authors' own presentation)

63

Ur. l. RS, št. 13/2011, s spremembami.
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3.4.7 Evidenca o gozdnih cestah
Evidenco o gozdnih cestah vodi in upravlja Zavod za gozdove Slovenije. Evidenca vsebuje naslednje
podatke o gozdnih cestah: številka, ime in kategorija ceste, referenčna in grafična dolžina ceste v
metrih, tehnični elementi ceste (kategorija ceste, minimalna širina vozišča, največji naklon, ocena
javnega značaja, leto izgradnje), pripadnost prostorskim enotam (gozdnogospodarsko območje,
gozdnogospodarska enota, revir, odsek, krajevna enota, katastrska občina, naselje, občina) in
lastništvo. Na voljo je tudi spletna kartografska storitev s podatki o gozdnih in drugih cestah (Slika
12).
Tratnik et al. (2014) opozarjajo na številne primere nedoločenega lastništva gozdnih cest. Mitrović
(2015) poudarja problem kakovosti podatkov o cestah, kot posledice neodmerjenih cest in s tem
parcelacije v zemljiškem katastru. V skladu z modeli vrednotenja nepremičnin je pomembna tudi
ocena deleža površine gozdne ceste na parceli, ki pove, kolikšen del parcele pokriva gozdna cesta
(Zavod za gozdove Slovenije, 2014a). Ugotovljeni so tudi primeri pojmovne in topološke
neusklajenosti podatkov Evidence gozdnih cest in referenčnih zbirk prostorskih podatkov (zbirnega
katastra gospodarske javne infrastrukture, zemljiškega katastra in zemljiške knjige) (Slika 12).

Legenda:

gozdna cesta
048772

številka gozdne ceste

občinska cesta

križišče občinske ceste
Merilo: 1 : 3 000

Slika 12: Prikaz gozdnih cest v spletnem kartografskem servisu (vir: http://zgs.gisportal.si/,
pridobljeno: 22. 8. 2016)
Figure 12: Presentation of forest roads in internet cartographic service (source: http://zgs.gisportal.si/,
obtained: 22. 8. 2016)
Analiza podatkov o gozdnih cestah kaže, da so razmeroma kratke. Ugotovljeni so primeri pojmovne in
topološke neusklajenosti podatkov Evidence gozdnih cest in evidence Zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture ter Zemljiškega katastra in Zemljiške knjige. Raziskave (npr. Bleguš, 2007;
Tratnik et al., 2014) so pokazale številne primere nedoločenega lastništva gozdnih cest. Mitrović
(2015) poudarja problem kakovosti podatkov o cestah, kot posledice neodmerjenih cest in s tem
parcelacije v zemljiškem katastru (v naravi čez parcelo poteka cesta, v zemljiškem katastru pa ni
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evidentirana). Pogosto se niso izvedle spremembe lastništva v zemljiški knjigi (lastnik parcele, na
kateri v naravi poteka cesta, je še vedno fizična oseba in ne občina ali Republika Slovenija).
Analiza podatkov o gozdnih cestah je pokazala različne vrste topoloških nepravilnosti: nepravilno
sekanje, nepovezanost segmenta gozdne in občinske ceste, nepravilna določitev kategorije ceste. Prav
tako ceste niso ustrezno kategorizirane ali sploh zavedene v registru (Slika 13).

a) Nepravilno sekanje

b) Prekrivanje (nepravilna kategorizacija cest)

c) Nepovezanost gozdne in občinske ceste

d) Podatki o gozdni cesti niso zajeti
Legenda:
gozdna cesta
občinska cesta
neevidentirana gozdna cesta
meja parcele

Merilo: 1 : 600
e) Položajna neusklajenost sloja gozdnih cest in
parcel v zemljiškem katastru
Slika 13: Primeri neusklajenosti podatkov o gozdnih cestah (vir: http://zgs.gisportal.si/, pridobljeno:
22. 8. 2016; d) lastni prikaz)
Figure 13: Examples of irregularities of forest roads data (source: http://zgs.gisportal.si/, obtained: 22.
8. 2016; d) Authors' own presentation)
Spletni kartografski servis Zavoda za gozdove Slovenije je primer dobre prakse vizualne podpore na
področju gozdnih cest. Sicer je spletni kartografski servis vzpostavljen za širši namen. Servis omogoča
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prikaz podatkov o gozdovih ter iskanje po vseh glavnih gozdarskih vsebinah in ureditvenih enotah
(načrtovalne ureditvene enote: sestoj, odsek, gozdnogospodarska enota, gozdnogospodarsko območje;
gozdarske administrativne enote: revirji in krajevne enote; vsebine oddelka za upravljanje s
prostoživečimi živalmi in lovstvo: lovskoupravljavska območja, ter parcele, meje katastrskih občin in
občin). Uporabniku so na voljo tudi podatki o legi in značilnostih gozdnih rezervatov, varovalnih
gozdov, preteklih krčitvah gozdov, zemljiščih v zaraščanju, požarno ogroženih gozdovih in gozdnih
cestah (Zavod za gozdove Slovenije, 2014b). Poseben poudarek je namenjen funkcijam gozdov in
coniranju gozdnega prostora. Spletni kartografski servis je lahko v pomembno podporo procesu
ugotavljanja višine pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
3.5 Davek na nepremičnine po Zakonu o davku na nepremičnine (2013)
V Sloveniji je bil leta 2013 sprejet nov sistemski Zakon o davku na nepremičnine (2013),64 ki je
uzakonil nov sistem obdavčitve nepremičnin s ciljem celovite, enotne, pravične in pregledne ureditve
področja obdavčitve nepremičnin (Kuzma et al., 2014). Vlada RS (2013) je v okviru priprave zakona
navedla, da sta glavna razloga za uvedbo davka na nepremičnine poenotenje sistema obdavčitve
nepremičnin z obdavčitvijo vseh nepremičnin, ne glede na rabo in vrsto lastništva, ter razumno
povečanje prihodkov iz tega vira, kar bi naj prispevalo k stabilnejšemu in izdatnejšemu
samofinanciranju občin ter delnemu financiranju države iz tega vira. Predlagatelj zakona je sledil cilju,
da se višina prihodkov občin ohrani na ravni dotedanjega sistema obdavčitve nepremičnin, obenem pa
se polovica prihodkov nameni državnemu proračunu za izvajanje funkcij upravljanja nepremičnin in
prostorov na državni ravni in za financiranje splošnih javnih koristi, ne le koristi občine.65 S tem se je
želelo kratkoročno doseči tudi cilje javnofinančne konsolidacije s povečanjem pomena davka na
premoženje v strukturi javnofinančnih prihodkov. Med pričakovanimi učinki davka na nepremičnine
je bilo tudi izboljšanje kakovosti zbirk podatkov o nepremičninah.
3.5.1 Predmet obdavčitve
V skladu z določili Zakona o davku na nepremičnine (2013) so se z davkom obdavčile nepremičnine
na območju celotne države, kot so po stanju na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja,
določene v registru nepremičnin. Predmet obdavčitve so bile tudi nepremičnine, ki izpolnjujejo pogoje
za določitev nepremičnine v registru nepremičnin, čeprav na ta dan v registru nepremičnin niso bile
določene. Pri opredelitvi pojma nepremičnine za potrebe Zakona o davku na nepremičnine (2013) je
predlagatelj zakona izhajal predvsem iz osnovne zahteve po pravičnosti in nevtralnosti davka ter
izvedljivosti predpisa. Tako so v sistem obdavčitve poskušali zajeti vse nepremičnine, ki so lahko
predmet pravnega prometa, ne glede na vrsto lastništva in njegov pravni status. Nepremičnino se je
poskušalo opredeliti kot predmet sam po sebi (in rem), brez upoštevanja njegovih dodatnih značilnosti
zaradi dodatnih vlaganj za zagotovitev posebne funkcionalnosti (posebne zahteve posamezne
dejavnosti) ali večje udobnosti bivanja, ki so posledica osebnih odločitev in investicijskih sposobnosti
trenutnega lastnika.

64

Ur. l. RS, št. 101/2013.
Mnenje Vlade RS o zahtevi skupine poslank in poslancev Državnega zbora s prvopodpisanim Jožetom Tankom za oceno
ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine, z dne 15. 1. 2014 (št. 05001-55/2013/7).
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3.5.2 Davčni zavezanec
Davčni zavezanec je bil v skladu z Zakonom o davku na nepremičnine (2013) fizična ali pravna oseba,
ki je na dan 1. januarja leta, za katero se odmerja davek, evidentirana v registru nepremičnin kot
lastnik nepremičnine. V primeru solastnine ali skupne lastnine na nepremičnini je davčni zavezanec
vsak solastnik ali skupni lastnik sorazmerno s svojim lastniškim deležem. Za nepremičnino v lasti
države ali občine je davčni zavezanec upravljavec nepremičnine. Davčni zavezanec za nepremičnine
ali dele nepremičnin, namenjene opravljanju dejavnosti,66 je oseba, ki nepremičnino ali njen del
uporablja v okviru svoje dejavnosti. Zakon je določal pogoje, kdaj je zavezanec za plačilo davka
agrarna skupnost, lizingojemalec, imetnik osebne služnosti ter najemnik nepremičnine.
3.5.3 Davčna osnova
Davčna osnova je bila določena kot posplošena tržna vrednost nepremičnine, ugotovljena s predpisi o
množičnem vrednotenju nepremičnin in pripisana nepremičnini v registru nepremičnin 1. januarja leta,
za katero se odmerja davek. Za leto 2014 je bila določena davčna osnova za stanovanjske
nepremičnine 80 %, leto kasneje 90 %, leta 2016 in kasneje pa 100 % posplošene tržne vrednosti
(Zakon o davku na nepremičnine, 2013).
3.5.4 Davčna stopnja
Davčne stopnje so bile z zakonom določene po skupinah nepremičnin, in sicer za stavbe in dele stavb
skupaj z zemljišči, na katerih stojijo, glede na model vrednotenja in šifro dejanske rabe, za zemljišča
pa glede na model vrednotenja, kot je nepremičnini pripisan v registru nepremičnin, v skladu s
Seznamom skupin nepremičnin ali delov nepremičnin, ki je bil priloga in sestavni del zakona (2013).
Zakonodajalec je pri določanju davčnih stopenj uvedel vrsto razlikovanj. Davčne stopnje so bile
(Zakon o davku na nepremičnine, 2013):
- 0,07 % za gozdna zemljišča,
- 0,15 % za rezidenčne stanovanjske nepremičnine, kmetijska zemljišča in zemljišča za
stanovanjsko rabo (funkcionalna zemljišča),
- 0,30 % za kmetijske stavbe,
- 0,40 % za energetske nepremičnine in zemljišča za namene energetike,
- 0,50 % za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine in druge stavbe ter zemljišča za gradnjo stavb
in ostala zemljišča in
- 0,75 % za poslovne in industrijske nepremičnine, razen energetskih nepremičnin, ter za zemljišča
za poslovno in industrijsko rabo.
Za rezidenčne in nerezidenčne stanovanjske nepremičnine, katerih vrednost presega 500.000 EUR, je
bilo določeno, da se davčna stopnja za vrednost nad 500.000 EUR poveča za 0,25 odstotne točke. Za
kmetijsko zemljišče, na katerem ni evidentirana dejanska raba s šifro 1160, 1180, 1211, 1212, 1221,
1230, 1240 ali 1420, se davek odmeri največ do zneska, ki ne presega 20 EUR/ha in za gozdno
zemljišče največ do zneska, ki ne presega 5 EUR/ha. Zakon o davku na nepremičnine (2013) je
določal, da lahko občina v skladu z merili svoje prostorske in ekonomske politike davčne stopnje, v
delu, ki pripada občini, poveča ali zmanjša za največ 50 %. Predvidena je bila tudi obdavčitev
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Proizvodnje električne energije, izkoriščanju mineralnih surovin, opravljanju pristaniške dejavnosti, dejavnosti bencinskih
servisov in letališke dejavnosti.
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nelegalnih gradenj (za rezidenčne stanovanjske nepremičnine v višini 0,5 %, za druge vrste
nepremičnin, katerih vrednost presega 500.000 EUR, se davčne stopnje povišajo za trikrat).
3.5.5 Oprostitve in olajšave
Zakon o davku na nepremičnine (2013) je določal, da se davka na nepremičnine ne plačuje od
nepremičnin (pod pogoji, ki jih opredeljuje zakon), ki so v lasti tujih držav in ki jih te uporabljajo za
namene opravljanja dejavnosti diplomatskega predstavništva ali konzulata v Sloveniji, v lasti
mednarodnih organizacij ali predstavništev mednarodnih organizacij v lasti institucij Evropske unije v
Sloveniji in se uporabljajo za opravljanje njihove dejavnosti. Prav tako so bile plačila davka oproščene
nepremičnine v lasti humanitarnih organizacij, javno dobro,67 kulturni spomeniki in sakralni objekti,
varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja ter neplodna
zemljišča s šifro dejanske rabe 5000 in 6000. Ob tem je zakon predvidel, da se davek za stanovanjsko
nepremičnino zniža za 50 % tistim zavezancem, ki so upravičeni do prejemanja denarne socialne
pomoči ali varstvenega dodatka. Za invalidne osebe, ki se gibljejo s pomočjo invalidskega vozička,
oziroma zavezance, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z invalidno osebo, pa je zakon predvidel 30 %
znižanje davka.
3.5.6 Pripadnost davka
Zakon o davku na nepremičnine (2013) je določal, da se prihodki od davka delijo med proračuni občin
in proračunom Republike Slovenije. Proračunom občin so v skladu z zakonom pripadali prihodki od
davka za nepremičnine na njihovem območju, v višini 50 % od davka, odmerjenega ob upoštevanju
davčnih stopenj ter povečanj oziroma zmanjšanj, razen davka, odmerjenega od gozdnih zemljišč v
delu, ki pripada občinam. Proračunu Republike Slovenije je v skladu z zakonom pripadal prihodek od
davka na nepremičnine v višini 50 % od davka, odmerjenega ob upoštevanju z zakonom določenih
davčnih stopenj za stavbe ali dele stavb skupaj z zemljišči, za zemljišča brez stavb in nelegalne
gradnje.
3.5.7 Davek na nepremičnine v luči davčnih in ustavnih načel
Zakonodajalec je v procesu priprave novega sistema obdavčitve nepremičnine poudaril, da se z
uvedbo davka na nepremičnine želi doseči vzpostavitev celovitega, enotnega, enakopravnega,
pravičnega in preglednega sistema obdavčitve nepremičnin (Vlada RS, 2013).
a) Načelo pravičnosti in enakosti
Sistem obdavčitve nepremičnin, ki temelji na vrednosti nepremičnine, se v splošnem izkazuje za
pravičnejšega kot sistemi, ki temeljijo na površini nepremičnine. Tak sistem omogoča, da je davčno
breme enakomerneje razporejeno med vse davčne zavezance. V primerjavi s sistemom nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča naj bi nov sistem prispeval k višji ravni pravičnosti sistema, predvsem s
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Oprostitev za javno dobro, ki ni evidentirano v zemljiški knjigi, se upošteva z zmanjšanjem davčne osnove za delež
površine zemljišč pod kategoriziranimi cestami, gozdnimi cestami in železnicami, določen na podlagi zbirnega katastra
gospodarske javne infrastrukture ali banke cestnih podatkov pri ministrstvu, pristojnem za infrastrukturo, in z zmanjšanjem
davčne osnove za delež površine zemljišč, ki so v registru nepremičnin evidentirana z dejansko rabo vodna zemljišča.
Oproščeno ni bilo javno dobro, ki so nepremičnine oziroma njihovi del, ki so namenjeni opravljanju dejavnosti proizvodnje
električne energije, izkoriščanju mineralnih surovin, opravljanju pristaniške dejavnosti, letališke dejavnosti in dejavnosti
bencinskih servisov.
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poenotenjem predmeta obdavčitve, davčne osnove in davčnih stopenj ter oprostitev. Vendar se načelo
enakomerne porazdelitve davčnega bremena po mnenju Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I313/13-86) ni izčrpalo v zakonski ureditvi. Načelo mora zagotavljati, da enakomernost v davčni
obremenitvi v resnici učinkuje v vsakem posamičnem primeru odmere davka. To pomeni, da mora
ureditev določenega davka omogočati pravno in dejansko enako obravnavo davčnih zavezancev. V
primeru davka na nepremičnine je bila zaznana vrsta vrzeli, ki predstavljajo tveganje kršitve načela
pravičnosti in enakosti. Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) poudarja, da mora, če se
davčna osnova določa abstraktno po določenih modelih in metodah in se na podlagi tega določi neka
posplošena vrednost nepremičnine, ta vrednost v osnovi odražati njeno stvarno vrednost. Predvsem
mora biti posplošena vrednost preverljiva glede na dejansko tržno vrednost. Kot navaja Vlada RS
(2014), modeli vrednotenja nepremičnin kot statistično toleranco modelov dopuščajo napako v višini
do 40 % vrednosti. Odstopanja ocenjene vrednosti od stvarne vrednosti ne pomenijo zgolj
administrativnih pomanjkljivosti, temveč imajo lahko, kot navaja Kerševan (2014), za posledico tudi
neustavnost zakonske ureditve. Razlike pri določitvi vrednosti nepremičnin z velikimi odstopanji od
realne tržne vrednosti, so po mnenju Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-86) arbitrarne in v
nasprotju z načelom davčne pravičnosti ter načelom enakosti pred zakonom. Razporeditev
nepremičnin iste vrste v vrednostne cone in vrednostne ravni je v konkretnih primerih privedla do
bistveno različne vrednosti in posledično različne davčne obremenitve. To je povzročilo občutek
nepravičnosti in arbitrarnosti, brez možnosti preprostega in učinkovitega postopka za popravo očitanih
in dejanskih arbitrarnosti. Ustavno sodišče RS je v več odločitvah (Odločba št. U-I-357/98, št. U-I350/98 in št. U-I-46/05) sprejelo stališče, da načelu enakosti ustreza samo takšna normativna
različnost, ki ustreza različnosti dejanskih stanj, s tem, da razlikovanje ne sme biti arbitrarno in mora
predpis v okviru svojega namena izbrati sredstva, sorazmerna ugotovljeni različnosti položajev, ki so
podlaga za normativno razlikovanje. Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) je odločilo še,
da v zakonu določena merila razlikovanja med rezidenčno in nerezidenčno nepremičnino, niso v
razumni povezavi s predmetom urejanja. Učinek razlikovanja je bil v praksi viden v odzivu javnosti,
kjer je v želji po znižanju davčne obveznosti prišlo do ustanovitve fiktivnih služnosti v korist tretjih,
solastniško nepovezanih oseb, do etažiranja družinskih hiš in drugih ukrepov. Podobno je Ustavno
sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) odločilo tudi v primeru razlikovanja med nepremičninami za
poslovni in industrijski namen ter energetskimi nepremičninami,68 ki so jim bile pripisane različne
davčne stopnje. Razlikovanje med omenjenimi skupinami nepremičnin, po stališču Ustavnega sodišča
RS (Odločba št. U-I-313/13-86), ne izhaja iz predmeta urejanja, niti ni v razumni povezavi z njim, ne
glede na to, da so energetske nepremičnine dodatno obremenjene s koncesijami in drugimi okoljskimi
dajatvami. Dodatna obremenitev ni v povezavi z nepremičnino samo po sebi, temveč z dejavnostjo, tj.
proizvodnjo električne energije. Normativna različnost, povezana z znižanjem davka na nepremičnine,
ki vzbuja občutek nepravičnosti in arbitrarnosti, je tudi v primeru določitve znižanja davka le za
stanovanjske nepremičnine določene kategorije zavezancev, in ne za nepremičnine teh oseb za
kmetijsko in poslovno rabo. Enako je v primeru davčne oprostitve za humanitarne organizacije, za
invalidske pa ne.
b) Načelo učinkovitosti in sorazmernosti
Z uveljavitvijo davka na nepremičnine ob predlaganih davčnih stopnjah bi bila večina davčnih
zavezancev davčno bolj obremenjena kot v primeru nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za
poslovne nepremičnine bi se davčno breme v povprečju povišalo za 4,55-krat. Vlada RS (2013) je
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Energetske nepremičnine je izraz in opredelitev, ki je uvedena z Zakonom o davku na nepremičnine. Gre za nepremičnine,
ki se vrednotijo z modelom elektrarne (PNE), in stavbe s šifro dejanske rabe 1251002, kar so industrijske stavbe elektrarn.
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glede tega menila, da davčna obremenitev zavezancev ne bo tako visoka, da bi se s tem bistveno
posegalo v ekonomski položaj zavezancev oziroma v njihove odločitve glede razpolaganja z
nepremičnino, razen v primerih, kjer je to izrecni namen zakona.69 Zakonodajalec je z razlikovanjem
obdavčitve rezidenčnih in nerezidenčnih nepremičnin želel spodbuditi zavezance k bolj racionalnemu
upravljanju nepremičnin, vendar je ta ukrep vplival tudi na neracionalno in nerealno prirejanje
lastninskopravnih razmerij in prikrivanje dejanske rabe nepremičnin. Razlike v obdavčitvi
nepremičnin, ki bi zaradi sprememb davčnih stopenj nastale med občinami, bi lahko spodbudile
mobilnost kapitala in opustitev ali prenos dejavnosti v davčno ugodnejša okolja. Ta ukrep bi lahko
vplival tudi na rabo nepremičnin. Razmeroma visoka davčna stopnja za nerezidenčne nepremičnine
(0,5 %) bi lahko vplivala na čezmerno obremenitev nepremičnin ali silila zavezance k njihovi prodaji.
Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) in številni drugi so opozorili na razmeroma visoko
davčno stopnjo za poslovne in industrijske nepremičnine (0,75 %), ki je najvišja med vsemi davčnimi
stopnjami (če izvzamemo črne gradnje). V primeru, da občina davčno stopnjo poviša še za 50 %,
lahko naraste do 1,125 %. Predlagatelji ustavne presoje Zakona o davku na nepremičnine (2013) so
med drugim poudarili, da bi se davčno breme po eni strani nesorazmerno povečalo za samostojne
podjetnike ter mala in srednja podjetja, po drugi strani pa bi se zmanjšalo za velike trgovske centre in
pristanišča. Rezultati ankete med člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije70 so pokazali, da bi se z
uveljavitvijo davka na nepremičnine davčno breme obrtnikov in podjetnikov povečalo od 200 do
1.000 %, v nekaterih primerih celo 2.000 % (v povprečju približno 244 %), glede na dotedanjo davčno
breme. Hkrati bi se z davkom na nepremičnine, po mnenju omenjene zbornice, nesorazmerno
obremenilo kar 95 % malih podjetnikov. Ob tem je v pritrdilnem ločenem mnenju k Odločbi
ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-94)71 poudarjeno, da visoka davčna obremenjenost
gospodarstva, posebej v času zaostrenih gospodarskih razmer, vpliva na konkurenčnost slovenskih
podjetij. Dodaten visok davek na nepremičnine lahko vodi v stagnacijo v smislu zmanjševanja
sredstev za produkcijo ali druge dejavnosti na trgu in posledično tudi zapiranje obrata ter višanje
stopnje brezposelnosti.
V pritrdilnem ločenem mnenju k Odločbi Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-91)72 je
posebej poudarjen pomen davka na nepremičnine v luči posega v lastnino zavezancev. Ustavno
sodišče RS (Odločba št. U-I-91/98) se je glede tega izreklo, da pravica do zasebne lastnine, kot svoj
sestavni del, ne pa morda omejitev, vsebuje tudi dolžnost prispevati za javne potrebe ter da so zato
sestavni del vsebine lastninske pravice že po Ustavi RS tudi določena premoženjska bremena, ki jih
lahko nosijo le titularji (pravice do) zasebne lastnine. Ustavno sodišče RS (1998) je zato sklenilo, da
davek, določen v okviru gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine, ne pomeni že posega
(omejitve) v ustavno varovano pravico do lastnine. Pritrdilno ločeno mnenje (Odločba št. U-I-313/1392)71 ob tem poudarja ustavnopravno spornost stališča, da davčne obremenitve same po sebi še niso
poseg v ustavno jamstvo lastnine, dokler niso čezmerne. Primarni smisel in namen ustavnega jamstva
lastnine je namreč varstvo posameznikove svobode na premoženjskem področju pred državo in
njenimi potrebami in željami. V pritrdilnem ločenem mnenju (U-I-313/13-94)74 je oblikovano stališče,
da je obdavčitev čezmerna (in zato pomeni poseg v ustavno jamstvo lastnine, ki ga je treba presojati
po strogem testu sorazmernosti), ko preseže 50 % donosa.
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Na primer spodbujanje oddajanja v najem stanovanjskih nepremičnin s povečanjem stopnje davka za nerezidenčna
stanovanja, spodbujanja obnove nepremičnin s povečano stopnjo za nevzdrževane stavbe.
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Vir: http://ooz-domzale.si/ (pridobljeno: 2. 4. 2016).
71
Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Mitje Deisingerja k odločbi št. U-I-313/13, z dne 21. 3. 2014 (U-I-313/13-94).
72
Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Jana Zobca k odločbi št. U-I-313/13, z dne 21. 3. 2014 (U-I-313/13-91).
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Določila Zakona o davku na nepremičnine (2013) so omejila možnosti občin pri njihovem vplivu na
lastne finančne vire in s tem na samostojnost urejanja zadev v njihovi pristojnosti. To bi lahko vplivalo
na ekonomski, gospodarski in prostorski razvoj in s tem tudi na vrednost nepremičnin in obseg ter
kakovost javnih storitev. V pritrdilnem ločenem mnenju k Odločbi Ustavnega sodišča RS (U-I313/13-92)71 je ocenjeno, da bi bili smotrni tudi presoja davčnih stopenj z vidika kopičenja davčne
obveznosti ter presoja določil o zavarovanju plačila za neplačane davčne obveznosti, kjer je
opozorjeno, da gre v obeh primerih za prekomeren poseg v pravico do ustavno varovane pravice do
lastnine.
c) Načelo izdatnosti
Vlada RS (2013) je pri pripravi Zakona o davku na nepremičnine ocenila, da bi imela uvedba davka na
nepremičnine za posledico povečanje prihodkov državnega proračuna v višini 240 milijonov evrov,
medtem ko bi bili skupni prihodki občinskih proračunov višji za približno 40 milijonov evrov.
Prihodki posamezne občine bi bili odvisni od njihove odločitve glede davčnih stopenj (morebitna
povečanja ali zmanjšanja). Davčni prihodki bi se glede na dotedanje prihodke iz vira obdavčitve
nepremičnin povečali predvsem na račun obdavčitve stanovanjskih nepremičnin (v povprečju za več
kot trikrat), v pretežnem delu kot posledica povečanja števila stanovanjskih nepremičnin, ki bi bile
obdavčene. Nekatere občine so s ciljem davčne optimizacije in celo v izogib plačila davka na
nepremičnine določene nepremičnine (šole, vrtce, muzeje, avditorije, nepremičnine v rabi občinske
uprave, pokopališča) opredelile kot javno dobro, za kar je bila predvidena oprostitev plačila davka na
nepremičnine. Ustavno sodišče RS je v zvezi s presojo finančne avtonomije občin in funkcije finančne
izravnave pri uresničevanju tega načela zavzelo stališče (Odločba št. U-I-43/99; OdlUS VIII, 146; U-I24/07), da je občina za uresničevanje lokalne samouprave predvsem odgovorna sama, na temelju
prizadevanj lastnega prebivalstva in gospodarstva, pri čemer naj bi bili lastni viri občin z občino v
neposrednem razmerju. Pri ustavni presoji Zakona o davku na nepremičnine (2013) je Ustavno sodišče
RS (Odločba št. U-I-313/13-86) poudarilo, da določba, da prihodki od davka na nepremičnine
pripadajo tako državnemu proračunu kot proračunom občin, ni v neskladju z Ustavo RS in hkrati
poudarilo, da je prihodek od davka lastni vir občin. Zakon o davku na nepremičnine (2013) je
predvidel, da je edini ukrep, s katerim občine prilagajajo davek na nepremičnine razmeram na svojem
območju, zvišanje ali znižanje davčne stopnje, kar je dodatno omejeno v povezavi s prejemanjem
finančne izravnave iz državnega proračuna, z nelegalnimi gradnjami ter s kmetijskimi in gozdnimi
zemljišči, stavbami za javno rabo in nepremičninami za namene obrambe. Pooblastilo za prilagajanje
davčnih stopenj je bilo občinam dano le za namene prostorske in ekonomske politike, ne pa tudi za
namene drugih politik, predvsem socialnih. Na podlagi tega je Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I313/13-86) presodilo, da Zakon o davku na nepremičnine (2013) občinam ne zagotavlja zadostnih
pooblastil za upravljanje davka na nepremičnine, da bi občine na podlagi lastnih sredstev lahko
učinkovito opravljale svoje ustavne in zakonske naloge.
Analiza predvidenih prihodkov od davka na nepremičnine na podlagi Zakona o davku na
nepremičnine (2013) kaže, da bi bilo prihodkov od davka na nepremičnine skupaj od
466.060.621 EUR do 699.555.739 EUR73, kar znaša od 2,44- do 3,66-krat več, kot so znašali prihodki
od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013. Pri tem je upoštevana davčna osnova v
višini 100 % posplošene tržne vrednosti nepremičnine, kot je evidentirana v Registru nepremičnin
(stanje februarja 2012) ter upoštevana indeksacija vrednosti. V izračunu je upoštevan 80 % delež
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Zgornja meja prihodkov upošteva v Zakonu o davku na nepremičnine predvideno možnost dviga davčne stopnje občinam
do 50 %.
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rezidenčnih stanovanj, v skladu s popisom stanovanj iz leta 2012 (davčna stopnja 0,15 %, za preostali
delež je upoštevana davčna stopnja 0,50 %). Ob tem je upoštevano še, da občine uporabijo zakonsko
določene davčne stopnje za posamezne vrste nepremičnin. Prihodki od davka na nepremičnine so v
skladu z do leta 2013 uveljavljeno zakonodajo v povprečju znašali 4,76 % vseh prihodkov občin. V
primeru uveljavitve davka na nepremičnine, v skladu z določili zakona iz leta 2014, bi prihodki od
davka v povprečju znašali 15,32 % celotnega proračuna občin. Največji prirast deleža v prihodkih
proračuna (nad 25 %) bi bil v občinah Cerklje na Gorenjskem (32,27 %), Bled (31,83 %), Naklo
(27,35 %), Gorišnica (23,11 %) in Log-Dragomer (25,98 %). V občinah Hajdina, Sveti Jurij v
Slovenskih Goricah, Velenje, Središče ob Dravi in Črna na Koroškem bi bili prihodki od davka na
nepremičnine v letu 2014 nižji kot prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Slika 14).

2014_TAX_NUSZ_Osnova

Legenda:
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več kot 7
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Slika 14: Razmerje med prihodki od davka na nepremičnine in prihodki od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2014 (vir: Vlada RS, 2013; Ministrstvo za finance, 2016; lastni preračun,
lastni prikaz)
Figure 14: Ratio between incom of tax of real property and income of the Charge for the use of
building ground in 2014 (source: Vlada RS, 2013; Ministrstvo za finance, 2016; Authors' own
calculation; Authors' own presentation)
d) Načelo preglednosti in preprostosti ter stroškovne učinkovitosti
Eden od ciljev Zakona o davku na nepremičnine (2013) je bil doseči vzpostavitev enotnega,
enakopravnega in pravičnega sistema obdavčitve nepremičnin, s poudarkom na načelu preglednosti. Z
uveljavitvijo zakona je bilo področje urejeno v enem zakonu, z bolj jasnimi pravili za vse zavezance
kot do tedaj. Podatki bi se v skladu z določili zakona pridobivali izključno iz registra nepremičnin. S
tem naj bi se zagotovile enotnost izvajanja, preglednost in primerljivost sistema. Hkrati naj bi bile
občine razbremenjene vrste administrativnih bremen. Ker bi prihodki od davka na nepremičnine
predstavljali tudi prihodek občin, je predlagatelj zakona predvidel, da si bodo prizadevale za
izboljšanje kakovosti podatkov o nepremičninah. Na preglednost, preprostost in stroškovno
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učinkovitost sistema obdavčitve nepremičnin vplivajo tudi vzpostavljen prostorski podatkovni portal
Geodetske uprave RS in spletne storitve, ki zavezancem omogočajo vpogled in spreminjanje podatkov
o nepremičninah, vpogled v evidenco trga nepremičnin in vpogled v zbirko vrednotenja nepremičnin.
Na stroškovno učinkovitost bi nove sistemske rešitve vplivale tudi s tem, da bi bili zavezanci
razbremenjeni obveznosti prijave ali poročanja podatkov davčnemu organu za potrebe plačila davka.
V pritrdilnem ločenem mnenju k Odločbi Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-95) je
poudarjeno, da ureditev, uvedena z Zakonom o davku na nepremičnine (2013), sloni na nekakovostnih
podatkih o nepremičninah in lastniških stanjih. Ob tem je poudarjeno še (Odločba št. U-I-313/13-95),
da ni poenotenega sistema identifikatorjev, ki bi enolično povezali davčno številko zavezanca za
davek in matično številko Centralnega registra prebivalstva ter kasneje ostale zbirke podatkov (leta
2013 je bilo v registru nepremičnin denimo 498.948, v zemljiškem katastru pa 503.177 lastnikov
parcel s fiktivnim EMŠO).74 Neustrezna kakovost podatkov omogoča sprožitev vrste postopkov, s
katerimi se davčni zavezanci izogibajo posameznim zakonskim določbam, ter povzroča vrsto
pritožbenih postopkov, ki ob praktični naravi problemov lahko prerastejo tudi v neučinkovitost
pravnih postopkov. V pritrdilnem ločenem mnenju (U-I-313/13-94) k Odločbi Ustavnega sodišča RS
(Odločba št. U-I-313/13-86) je poudarjeno, da posamezni davčni zavezanec ne more preveriti
pravilnosti ugotovljene posplošene tržne vrednosti nepremičnine, ki služi za davčno osnovo. To mu
preprečuje zapleten sistem vrednotenja nepremičnin. V praksi je bil med drugim prepoznan problem
določitve zavezancev v primerih nevknjiženega priposestvovanja lastninske pravice, v primeru, ko so
pri zdavnaj odtujenih ali priposestvovanih nepremičninah še vedno vknjižene pokojne fizične osebe in
posledični zapuščinski postopek ni bil izveden. S kartografskim prikazom lahko na učinkovit način
prikažemo tudi lastninsko pravna stanja in lastninsko pravna razmerja med deležniki v prostoru (Slika
15). Slika 15 prikazuje primer neurejenega lastniškega stanja na urbanem območju mesta. Na
obravnavanem območju stavba številka 4471 (ki je v zasebni lasti) deloma sega na parcelo, ki je v lasti
občine. Primer na Sliki 15 kaže tudi, da stavbe ležijo na več parcelah. Pri tem stavbi št. 4499 in št.
4471 stojita na parceli s pripisano namensko rabo območje prometne infrastrukture, zelene površine
idr.
e) Načelo zakonitosti
Ustava RS določa, da država davke predpisuje z zakonom. Davke in druge dajatve lahko predpisujejo
tudi občine, vendar le ob pogojih, ki jih določata Ustava RS in zakon. Predpisovanje davkov po
stališču Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-9/98) ne zajema le uvedbe davka in določitve
osnovnih davčnih elementov, temveč zahteva tudi, da mora biti iz zakona razvidno in predvidljivo,
kakšne so obveznosti davčnega zavezanca. Ustavno načelo zakonitosti daje državi pooblastilo za
predpisovanje davkov, hkrati pa je namenjeno varstvu davčnih zavezancev. Načelo zahteva, da je
pravni položaj davčnih zavezancev glede davčnih obveznosti jasno in predvidljivo razviden že iz
zakona in ne šele iz podzakonskih predpisov, kot je to predvidel Zakon o davku na nepremičnine
(2013). Ustavno sodišče RS je že poudarilo (Odločba št. U-I-181/01), da mora biti v zakonu med
drugim opredeljena najmanj davčna osnova. Ustavno sodišče RS je zavzelo stališče (Odločba št. U-I313/13-86), da zakonska ureditev modelov vrednotenja nepremičnin po eni strani pravnega položaja
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V zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin so lastniki praviloma vpisani z EMŠO (enotna matična
številka občana) iz registra prebivalstva oziroma z matično številko pravne osebe iz Poslovnega registra. Če to ni bilo možno,
je bila lastniku določena posebna »fiktivna matična številka«, ki je različna od enotne matične številke občana oziroma
matične številke pravne osebe. V takih primerih se, čeprav gre za isto osebo, lastnika, ki je pri eni nepremičnini vpisan s
pravo matično številko in pri drugi s fiktivno matično številko, obravnava kot različni osebi (Geodetska uprava RS, 2010b).
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davčnega zavezanca ne ureja dovolj jasno in določno, po drugi strani pa urejanje vprašanj, ki bi morala
biti v izvirni pristojnosti zakonodajalca, prepušča Vladi RS.

a) Legenda

b) Legenda
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Slika 15: Primer neurejenega lastniškega stanja (vir: a) http://www.e-prostor.gov.si/, pridobljeno:
17. 4. 2016, b) lastni prikaz)
Figure 15: Example of unregulated ownership status (source: a) http://www.e-prostor.gov.si/,
obrained: 17. 4. 2016, b) Authors' own presentation)
Zakon o davku na nepremičnine (2013) je za davčno osnovo določil posplošeno tržno vrednost
nepremičnine. Po mnenju Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-86) je šlo za blanketno
določbo, ki napotuje na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006) in na njegovi podlagi
sprejete podzakonske predpise. Posledično je Ustavno sodišče RS ustavnost določitve davčne osnove
presojalo v okviru presoje določb Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006). Modeli
vrednotenja nepremičnin so ključnega pomena za določitev davčne osnove in s tem davčnopravnega
položaja davčnega zavezanca. Posledično so modeli vrednotenja nepremičnin po mnenju Ustavnega
sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-86) zakonska materija. Zakon o množičnem vrednotenju
nepremičnin (2006) modelov vrednotenja nepremičnin ne določa, določeni so šele z Uredbo o
določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (2011). Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
(2006) prav tako ne določa metod množičnega vrednotenja nepremičnin, ki se uporabljajo pri
posameznih modelih vrednotenja, kakor tudi ne meril za izbiro posamezne metode. Za pravni položaj
davčnega zavezanca so te metode bistvenega pomena, ker sta njihova izbira in uporaba odločilnega
pomena za določitev posplošene tržne vrednosti nepremičnine in s tem za določitev davčne osnove.
Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče RS presodilo (Odločba št. U-I-313/13-86), da zakonska
ureditev modelov vrednotenja nepremičnin ne zadosti zahtevam ustavnega načela zakonitosti. Po eni
strani pravnega položaja davčnega zavezanca ne ureja dovolj jasno in določno, po drugi strani pa
urejanje vprašanj, ki bi morala biti v izvirni pristojnosti zakonodajalca, prepušča urejanju s
podzakonskimi predpisi.
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Eno od načel pravne države med drugim zahteva, da so norme opredeljene jasno in določno tako, da
jih je mogoče izvajati, da ne omogočajo arbitrarnega ravnanja izvršilne veje oblasti oziroma organov
občine ter da nedvoumno in dovolj določno opredeljujejo posamezne pojme, ki predstavljajo tako
pomembni pravni pojem, kot je davčna osnova. To še posebej velja, kot izhaja iz odločbe Ustavnega
sodišča RS (Odločba št. U-I-119/98), za predpise, ki neposredno urejajo pravice in pravni položaj
širokega kroga zavezancev. V pritrdilnem ločenem mnenju k Odločbi Ustavnega sodišča RS (Odločba
št. U-I-313/13-95)75 so bile v zvezi s tem poudarjene pojmovne nedoločnosti in s tem posledično vpliv
na nejasnost in nepreglednost sistema ter hkrati na možno kršitev načela zakonitosti. Pri tem je denimo
poudarjeno, da določeni pojmi, ki jih je uvedel zakon ali so opredeljeni v drugih pravnih aktih, niso
pravno ustrezno ali dovolj določno opredeljeni (npr. zemljišče za gradnjo stavb, javno dobro, dejanska
raba, namenska raba, vrednostna cona, vrednostna raven).
3.6 Povzetek bistvenih razlogov za razveljavitev Zakona o davku na nepremičnine
Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) je pri presoji Zakona o davku na nepremičnine
(2013) odločilo, da so temeljne določbe zakona, brez katerih drugih določb tega zakona ni mogoče
izvrševati, v neskladju z Ustavo RS, zato je zakon razveljavilo v celoti. Ker je zakonodajalec opustil
določno zakonsko ureditev davčne osnove, je Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86)
ugotovilo, da je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006),76 kolikor se nanaša na
množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčevanja nepremičnin, prav tako v neskladju z Ustavo
RS. Pri odločitvi je Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) posebej poudarilo, da:
- Iz načela zakonitosti pri predpisovanju davkov, vsebovanega v 147. členu Ustave RS, izhaja, da
mora biti davčna obveznost jasno razvidna že iz zakona in ne šele iz podzakonskih predpisov ter
da mora zakon med drugim opredeliti davčno osnovo. Pri tem je Ustavno sodišče RS zavzelo
stališče, da zakonska ureditev modelov vrednotenja nepremičnin po eni strani pravnega položaja
davčnega zavezanca ne ureja dovolj jasno in določno, po drugi strani pa urejanje vprašanj, ki bi
morala biti v izvirni pristojnosti zakonodajalca, prepušča Vladi RS;
- Glede različnega obdavčevanja rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin merilo
stalnega prebivališča, ki ga je za razlikovanje uporabil zakonodajalec, ni v stvarni povezavi s
predmetom urejanja;
- Glede milejšega obdavčevanja energetskih nepremičnin (0,4 % davčna stopnja) v primerjavi z
drugimi poslovnimi in industrijskimi nepremičninami (0,75 % davčna stopnja), merilo dodatne
obremenjenosti energetskih nepremičnin s koncesijami in drugimi okoljskimi dajatvami ni v
stvarni povezavi s predmetom urejanja;
- Zakon pravico do pritožbe zoper posplošeno tržno vrednost nepremičnine zagotavlja le navidezno;
- Zakonska ureditev občinam ne zagotavlja zadostnih pooblastil za upravljanje z davkom na
nepremičnine, da bi lahko na podlagi lastnih sredstev učinkovito opravljale svoje ustavne in
zakonske naloge in da prehodna ureditev povzroči odvisnost občin od državnega proračuna, zato
ni v skladu z ustavno zagotovljeno finančno avtonomijo občin, po kateri občine svoje naloge
financirajo iz lastnih sredstev.

75

Pritrdilno ločeno mnenje sodnice mag. Marte Klampfer k odločbi št. U-I-313/13, z dne 21. 3. 2014 (U-I-313/13-95).
Ustavno sodišče RS je presojalo, ali je 5. člen Zakona o davku na nepremičnine, ki ureja davčno osnovo za odmero tega
davka, v skladu s 147. členom Ustave, po katerem država predpisuje davke z zakonom. Ker 5. člen Zakona o davku na
nepremičnine davčno osnovo določa kot posplošeno tržno vrednost nepremičnine, ki je ugotovljena s predpisi o množičnem
vrednotenju nepremičnin, je Ustavno sodišče RS presojo razširilo na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kolikor
ureja množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja nepremičnin.
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Da občine v času do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin ne bi ostale brez dela
prihodkov, je Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) odločilo, da se v nadaljevanju
uporabljajo predpisi, ki so pred uveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine (2013) določali
obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest in davka na premoženje.
3.7 Množično vrednotenje nepremičnin in modeli vrednotenja v Sloveniji
V poglavju 1 so na kratko predstavljena teoretična izhodišča vrednotenja nepremičnin in v okviru tega
množično vrednotenje nepremičnin (real property mass valuation, appraisal). Množično vrednotenje
nepremičnin je zahteven, večpodročno prepleten postopek ocenjevanja vrednosti več vrst premoženja
na določen datum s sistematično in uniformirano uporabo metod in tehnik ocenjevanja vrednosti.
Uporablja se v primeru ocenjevanja vrednosti večjega števila nepremičnin, na širših območjih, npr.
urbanih naselij, občin, regij ali celotne države (Bagdonavicius et al., 2004; Barańska, 2013; Hefferan
et al., 2010; International Association of Assessing Officers, 2013; Jahanshiri et al., 2011; Milevski,
2009; Yomralioglu et al., 2007). Kot navaja Tomić (2010), se v procesu množičnega vrednotenja išče
podobnost, tj. dovolj veliko število medsebojno primerljivih podatkov za vse nepremičnine, na katere
se ocenjevanje nanaša. Vrednost nepremičnine je pri množičnem vrednotenju odvisna od izbrane
metode ali metod, ki v sodobnem času temeljijo na računalniško podrtih procesih (Computer-Assisted
Mass Appraisal – CAMA) (Belyaeva, 2015; Eckert, 2006; Gallagher et al., 2006). S tem so sistemi
množičnega vrednotenja nepremičnin dobili še večjo uporabno vrednost, predvsem zaradi
učinkovitosti (Mitrović, 2015). Ker posebnih značilnosti posamezne nepremičnine v postopkih
množičnega vrednotenja ni mogoče zajeti, ocenjena tržna vrednost ni vedno uporabna za vse namene
ocenjevanja vrednosti. Kljub vsemu pa ocena tržne vrednosti zemljišč in na splošno nepremičnin
predstavlja pomembno osnovo prostorskim in gospodarskim študijam, gospodarskemu razvoju,
upravljanju z zemljišči in oblikovanju zemljiške politike, predvsem pa omogoča razvoj
transparentnega trga nepremičnin (Lisec, 2007). Rezultati množičnega vrednotenja nepremičnin so v
splošnem dovolj natančni tudi za oceno vrednosti nepremičnin za namen obdavčitve nepremičnin
(Hefferan et al., 2010, International Association of Assessing Officers, 2014; Malme et al., 2001;
McCluskey et al., 1996; Pšunder et al., 2013).
Projekt prenove področja evidentiranja nepremičnin in razvoja sistema množičnega vrednotenja
nepremičnin za davčne namene se je v Sloveniji začel izvajati v okviru projekta Posodobitev
evidentiranja nepremičnin, ki je potekal od leta 1998 do 2004. Eden od podprojektov projekta
Posodobitev evidentiranja nepremičnin je bil tudi Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja
nepremičnin. Cilj projekta je bil med drugim razviti sistem obdavčenja in vrednotenja nepremičnin, ki
vključuje metodologijo množičnega vrednotenja nepremičnin in pripravljene zakonske podlage za
uvedbo sistema. V okviru podprojekta Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin so bili
izdelani osnutek Zakona o davku na nepremičnine, osnutek Zakona o vrednotenju nepremičnin,
modeli vrednotenja za različne vrste nepremičnin (vključno s testiranjem predlogov modelov
vrednotenja za različne vrste nepremičnin), strateški načrt razvoja sistemov vrednotenja in obdavčenja
ter predlog organizacije delovanja sistemov vrednotenja in obdavčenja nepremičnin (Programski svet
za izvedbo posodobitve evidentiranja nepremičnin, 2004; Šubic Kovač, 2002). Osrednji cilj uvedbe
množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji je bil nadomestiti dotedanji sistem določanja davčne
osnove z enotnim sistemom določanja posplošene tržne vrednosti nepremičnin. Ocenjevanje vrednosti
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nepremičnin na podlagi množičnega vrednotenja nepremičnin določa Zakon o množičnem vrednotenju
nepremičnin (2006).77
Postopki množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji opredeljujejo proces določanja posplošenih
tržnih vrednosti nepremičnin (Smodiš, 2008). Množično vrednotenje nepremičnin zajema tri osnovne
postopke, in sicer: postopek generalnega vrednotenja nepremičnin, postopek letnega pripisa vrednosti
k nepremičninam in indeksiranje pripisanih vrednosti nepremičnin. Generalno vrednotenje sestavljajo
tri temeljne faze dela, in sicer: opredelitev (specifikacija) modelov vrednotenja, umerjanje (kalibracija)
modelov vrednotenja in testiranje modelov na vzorčnih območjih. Rezultat generalnega vrednotenja so
modeli za vsako vrsto nepremičnin in določitev vrednostnih con. V obdobjih med generalnimi
vrednotenji nepremičnin se uporabljajo indeksi vrednosti nepremičnin, ki se izračunajo na podlagi
sprememb cen nepremičnin. V sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji se
uporabljajo hibridni modeli, ker najbolje izražajo posebnosti posameznega trga nepremičnin in
medsebojni vpliv podatkov (Eckert, 1990). Ob podatkih o tržnih cenah nepremičnin so posredno v
vrednotenje vključeni tudi podatki o ekonomskih, socialnih, pravnih in fizičnih dejavnikih.78 Pripis
vrednosti k nepremičninam je izračun vrednosti za posamezno nepremičnino na osnovi določenega
modela ali indeksa vrednosti ter podatkov o nepremičninah, evidentiranih v registru nepremičnin.
Obsega zbiranje, vodenje in vzdrževanje podatkov o trgu nepremičnin, zbiranje dodatnih podatkov o
nepremičninah v registru nepremičnin za potrebe pripisa vrednosti, izvajanje nadzora nad kakovostjo
podatkov, potrebnih za vrednotenje, ter seznanjanje lastnikov nepremičnin s podatki o njihovih
nepremičninah in podatkom o vrednosti njihovih nepremičnin. Za prvi pripis vrednosti nepremičnin so
se uporabili podatki, kot prikazuje Preglednica (Priloga B). Način določevanja indeksov vrednosti
nepremičnin je predpisan s Pravilnikom o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in
določanja indeksov vrednosti nepremičnin (2013).79 Indeksi vrednosti nepremičnin se izračunavajo po
vrstah nepremičnin, kot so določene z modeli vrednotenja nepremičnin v skladu z Uredbo o določitvi
modelov vrednotenja nepremičnin (2011).80 Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006)
določa, da se indeksi vrednosti objavijo, ko se indeks vrednosti za posamezne vrste nepremičnin na
določenem območju spremeni za več kot 10 %.
3.7.1 Modeli vrednotenja nepremičnin
Množično vrednotenje nepremičnin temelji na modelih vrednotenja, ki vključujejo tudi vpliv
posameznega dejavnika na vrednost nepremičnin. Opredelitev modelov vrednotenja temelji na
metodah oblikovanja modelov na podlagi teorije vrednotenja in na podlagi obstoječega stanja trga
nepremičnin. Značilnosti in stanje trgov nepremičnin in podatkov o nepremičninah vplivajo na
odločitev o tem, katero metodo vrednotenja je smiselno uporabiti za posamezne vrste nepremičnin. Po
procesu opredelitve modelov sledijo umerjanje in testiranja modelov. Opredelitev, umerjanje in
testiranje modelov se izvajajo ločeno po posameznih istovrstnih skupinah nepremičnin ter
predstavljajo iterativen proces,vseh treh omejenih faz procesa. Število iteracij določajo standardi
kakovosti in natančnosti. Navedeni postopki se izvajajo za vsako istovrstno skupino nepremičnin
najmanj vsaka štiri leta (Geodetska uprava RS, 2015).
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Ur. l. RS, št. 50/2006, s spremembami.
Med ekonomske dejavnike poleg cene spadajo tudi drugi podatki o trgu (najemnine, stroški), namenski ali dejanski rabi
nepremičnine itd. Socialni dejavniki so na primer: rast populacije, raven dohodka te populacije ter obseg in stroški javnih
storitev itd. Pravni dejavniki so kazalci usklajenosti prometa in upravljanja z nepremičninami s pravnimi normami in okviri.
Fizični dejavniki so predvsem dejavniki okolja, prostora in lokacije ter značilnosti posameznih nepremičnin, ki določajo
vrednost posameznega zemljišča oziroma stavbe na različnih območjih države in občin (Vlada RS, 2005).
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Ur. l. RS, št. 4/2013.
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Ur. l. RS, št. 95/2011.
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V skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006) in Uredbo o določitvi modelov
vrednotenja nepremičnin (2011)81 je v Sloveniji določenih 21 modelov vrednotenja (Priloga B).
Modeli vrednotenja nepremičnin so določeni z vrednostno cono, vrednostno ravnjo, načinom izračuna
vrednosti in podatki o nepremičninah, ki se uporabijo za izračun vrednosti nepremičnin. Zaradi
lastnosti trga nepremičnin in razpoložljivih podatkov so uporabljeni naslednji načini določitve
vrednosti nepremičnin: način tržnih primerjav, na donosu zasnovan način ter nabavnovrednostni način.
Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) je odločilo, da Zakon o množičnem vrednotenju
(2006) nepremičnin ne določa posameznih modelov vrednotenja, niti ne določa, katere skupine
istovrstnih nepremičnin se združujejo v posamezne modele vrednotenja. Poleg tega niso dovolj jasno
in določno opredeljeni posamezni elementi, ki določajo modele (vrednostne cone, vrednostne ravni in
podatke o nepremičninah, ki se uporabijo za izračun vrednosti nepremičnin). Zakon po presoji
Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-86) tudi ne določa metod množičnega vrednotenja, ki
se uporabljajo pri posameznih modelih vrednotenja, kakor tudi ne meril za izbiro posamezne metode,
in se ne sklicuje na točno določene standarde ocenjevanja vrednosti nepremičnin. V pritrdilnem
ločenem mnenju (U-I-313/13-96) k odločbi Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-86) je
poudarjeno, da mora, če se davčna osnova določa abstraktno po določenih modelih in metodah in se
določi posplošena vrednost, ta posplošena vrednost, ker gre za davek na nepremičnine, v osnovi
odražati njihovo stvarno vrednost. Predvsem pa mora biti posplošena vrednost preverljiva (v
ustreznem, preprostem, preglednem in učinkovitem postopku) glede na dejansko tržno vrednost.
Očitne razlike pri določitvi vrednosti nepremičnin kot davčne osnove z velikimi odstopanji od realne
tržne vrednosti so arbitrarne in v nasprotju z načelom davčne pravičnosti ter posledično v nasprotju z
načelom enakosti pred zakonom. Poudarjeno je še, da lastnosti nepremičnin, ki jim dajejo luksuzni
značaj, v vrednotenje niso zajete (npr. bazeni, masažne kadi).
3.8 Prihodnji ukrepi na področju obdavčitve nepremičnin v Sloveniji
Slovenija je kot članica Evropske unije in Evropske monetarne unije (EMU) zavezana k spoštovanju
skupnih pravil omejitev pri gibanjih tako v javnih financah kot v širšem makroekonomskem okolju.
Cilji prihodnje javnofinančne politike Slovenije sledijo zahtevam in priporočilom Sveta Evropske
unije v okviru zavez Pakta stabilnosti in rasti ter so v skladu s postopkom odpravljanja presežnega
primanjkljaja (Vlada RS, 2015b). Slovenija se zaveda pomena doseganja ravnovesja med povečanjem
prihodkov in gospodarsko rastjo skozi izboljšanje kakovosti obdavčenja. Pri tem želi izboljšati
strukturo posameznih vrst davkov, med drugim z razširitvijo davčnih osnov, ter izboljšati
izpolnjevanje davčnih obveznosti in okrepiti davčno upravo. V okviru tega načrtuje nadaljnje reforme
področja obdavčitve nepremičnin, saj davki na nepremičnine, kot navajajo številni avtorji (Arnold,
2008; Arnold et al., 2011, Heady et al., 2009; Johansson et al., 2008), najmanj ovirajo gospodarsko
rast.
Pri nadaljnjih reformah sistema obdavčevanja nepremičnin se Slovenja naslanja na priporočila
Evropske komisije (2012a) in OECD (2014), da je treba dati večji poudarek znižanju najvišjih davčnih
stopenj na delo in zvišanju prihodkov od davkov na nepremičnine. Enak poudarek je tudi v Letnem
pregledu rasti za leto 2016 Evropske komisije (Evropska komisija, 2015c), kjer je poudarjeno, da je na
prihodkovni strani pomembno, da se zagotovi učinkovit in rasti prijazen davčni sistem. Evropska
komisija (2016) ob tem poudarja, da so prihodki od davkov na nepremičnine v Sloveniji precej pod
81

Ur. l. RS, št. 95/2011.

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

81

povprečjem Evropske unije (0,5 %, v primerjavi s povprečjem Evropske unije, ki je v letu 2014
znašalo 1,6 % BDP). Vlada RS bo, kot navaja v Programu stabilnosti 2015 (Vlada RS, 2015b), v
prihodnjem programskem obdobju pripravila ukrepe, ki bodo usmerjeni v razširitev davčnih osnov, z
zmanjševanjem števila izjem, kar pomeni večjo nevtralnost davčnega sistema, večjo preglednost,
preprostost ter razumljivost za izvajanje in manjše administrativno breme. Hkrati bo povečala
horizontalno pravičnost sistema javnih dajatev z odpravo anomalij obstoječega sistema in možnosti
izogibanja plačilu javnim dajatvam. Za uvedbo davka na nepremičnine bodo, kot je opredeljeno v
Nacionalnem reformnem programu 2015–2016 (Vlada RS, 2015a) in Nacionalnem reformnem
programu 2016–2017 (Vlada RS, 2016a), pripravljene zakonske spremembe ob doslednem
upoštevanju ustavnega okvira. Davčna obremenitev iz tega naslova bi ostala na enaki ravni kot v
obstoječem sistemu obdavčitve premoženja. Uvedba davka naj ne bi predstavljala dodatnega
fiskalnega vira za državni proračun, temveč naj bi bil ta prihodek v celoti vir občinskih proračunov in
bi nadomestil obstoječe dajatve na nepremičnine. Tako naj bi nov sistem obdavčitve nepremičnin
temeljil na povečanju prihodkov občin le zaradi razširitve davčne osnove oziroma večjega zajema
nepremičnin v obdavčitev. Načrtuje se, da bo davek na nepremičnine predstavljal tudi instrument
prostorske politike, s katerim bodo občine lahko usmerjale prostorski razvoj na način stimulacije
smotrne izrabe prostora in aktivacije zemljišč za gradbeni ali drug produktivni namen, v skladu s cilji
občine. Pri tem bo davek – za razliko od obstoječega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča –
omogočal bolj enakovredno obravnavo zavezancev med občinami. Vlada RS (2016b) je v okviru
procesa oblikovanja novega sistema obdavčitve nepremičnin pripravila predlog novega Zakona o
množičnem vrednotenju nepremičnin. Glavna cilja predloga novega zakona sta urediti zakonsko
določenost sistema množičnega vrednotenja in nadgraditi postopek sodelovanja lastnikov v fazi
oblikovanja modelov vrednotenja ter ugovora na posplošeno tržno vrednost na način, ki bi omogočal
ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin. Glavni razlogi
za predlagan zakon so odprava ustavnih neskladnosti obstoječega Zakona o množičnem vrednotenju
nepremičnin (2006) zaradi kršitve načela zakonitosti. Ne glede na sprejete cilje in usmeritve v
nacionalnih reformnih programih je Vlada RS sprejela odločitev, da novega sistemskega Zakona o
davku na nepremičnine do konca mandatnega obdobja 2014–2018 ne bo sprejela (Slovenska tiskovna
agencija, 2017a; 2017b).
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4 KARTOGRAFSKI PRIKAZ PROSTORSKIH POJAVOV ZA POTREBE OBDAVČITVE
NEPREMIČNIN
Področje upravljanja pravic, obveznosti (davčnih in drugih) in odgovornosti, povezanih z
nepremičninami, načrtovanje aktivnosti in izrabe prostora ter upravljanja nepremičnin nasploh so od
nekdaj neločljivo povezani s kartami kot grafičnim načinom predstavitve stanja in medsebojnih
odnosov objektov in pojavov na površju Zemlje, nad njim ali pod njim. Karte so skozi stoletja postale
najučinkovitejši komunikacijski medij za shranjevanje in prenos podatkov o prostoru. V poglavju so
uvodoma obravnavani osnovni pojmi s področja kartografije ter kratek zgodovinski pregled razvoja
kartografskega upodabljanja nepremičnin za potrebe obdavčevanja ter pregled spletnih kartografskih
storitev Geodetske uprave RS in spletnih kartografskih storitev izbranih okrožij v Združenih državah
Amerike. Na podlagi proučitve obstoječega stanja in primerov sodobnih rešitev se poglavje v
nadaljevanju osredotoča na uporabo grafičnih spremenljivk in oblikovanje kartografskih znakov,
vključno s predlogom kartografskih prikazov, namenjenih predvsem laični javnosti, s ciljem
izboljšanja razumevanja vrednotenja in obdavčitve nepremičnin. Pri tem so proučene možnosti
uporabe večrazsežnih prikazov in obogatene resničnosti na obravnavanem področju. Poglavje se
zaključuje s povzetkom ugotovitev in predlogi nadaljnjega razvoja na obravnavanem področju.
4.1 Opredelitev osnovnih pojmov
Kartografija, veda, tehnologija in umetnost o oblikovanju, izdelavi in uporabi kart se vse od nastanka
sodobnih civilizacij do danes tesno prepletajo s področjem upravljanja nepremičnin, pravic,
obveznosti in odgovornosti, povezanih z nepremičninami ter vrednotenjem teh. Potreba po
prikazovanju prostorskih podatkov na uporabniku ustrezen način izhaja že iz zelo zgodnjih obdobij
človekovega razvoja in medsebojnega komuniciranja (Kozmus Trajkovski et al., 2015). Kartografija
skrbi za ustrezno abstrakcijo in modeliranje (kodiranje) dejanskega stanja okolja v obliko, primerno za
prenos do končnega uporabnika (karta). Prav tako zagotavlja možnosti in načine, da končni uporabnik
karto ustrezno in pravilno interpretira (dekodiranje) in tako pridobi vedenje o dejanskem stanju okolja,
ki ga obravnava (Petrovič, 2007).
Karta je po definiciji Mednarodnega kartografskega združenja (International Cartographic
Association, 1996) znakovna slika geografske resničnosti, ki prikazuje izbrane objekte ali lastnosti in
je rezultat ustvarjalnega dela avtorja, namenjena uporabi, kjer so bistveni prostorski odnosi. Karta je,
gledano širše, grafični prikaz naravnega in kulturnega okolja, pri čemer vključuje tudi miselne
abstrakcije, ki niso del fizičnega prostora. Karte, kot navajajo Dykes et al. (1999), prikazujejo
večrazsežne, obsežne in podrobne prostorske objekte in pojave, pretvorjene v abstraktno, modelno
predstavitev z določenim namenom uporabe. Zato lahko, kot poudarja Petrovič (2007), o kartah
govorimo kot o kateri koli znakovni upodobitvi prostora.
Kartografski prikaz je pomanjšan, pogojno deformiran, pojasnjen in posplošen. Karta sodi med
najboljše medije za vizualno in logično komunikacijo. Njene glavne značilnosti so (Petrovič, 2006):
- pomanjšan prikaz v merilu;
- deformiran prikaz zaradi prehoda iz realne površine Zemlje na matematično opisljivo pogojno
ploskev, nato pa z matematično določenimi zakonitostmi (projekcija) na ravno ploskev;
- posplošen prikaz: poudarjanje bistvenih in opuščanje nepomembnih značilnosti prostorskega
pojava, kar dosežemo s postopki kartografske generalizacije ter
- pojasnjen prikaz: posamezni objekti in pojavi na karti niso prikazani tako, kot so videti v naravi,
ampak so prikazani s posebnimi kartografskimi znaki; karta je namreč dvorazsežen prikaz, vsak na
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karti prikazan objekt ali pojav je položajno določen le z dvema razsežnostma, tretja in višja
razsežnost je podana s pomočjo načina kartografskega prikaza.
4.2 Kratek zgodovinski pregled razvoja kartografije za potrebe obdavčitve nepremičnin
Karte so bile vedno pomemben del človeškega življenja in glavni nosilec podatkov o prostoru v
podporo orientaciji v prostoru, prikazu stanja v prostoru, odnosov med prostorskimi pojavi,
načrtovanju posegov v prostor, analiziranju stanja in sprememb skozi čas ter znaj in zakonitosti,
povezanih z obravnavanimi prostorskimi pojavi in, kot poudarja Hladnik (2012), tudi za
dokumentiranje lastništva. Ob tem velja poudariti, da je v razvoju procesa evidentiranja in prikaza
nepremičnin zemljemerska stroka s svojo zmožnostjo zbiranja, shranjevanja in izdajanja podatkov,
vezanih na nepremičnine, nosila pomembno upravno vlogo ter funkcijo javnosti (v primerih transakcij
zemljišč) in informiranja državne (lokalne) uprave oziroma oblasti o obdavčljivih zemljiščih.
Zemljemerstvo se je kot del organizirane državne administracije razvilo v času približno 3.000 let pr.
n. št., v času namakalnih civilizacij v Mezopotamiji in starem Egiptu (Millard, 1987). Iz obdobja
Sumercev (3200–3000 pr. n. št.) je ohranjena vrsta glinenih plošč, na katerih je upodobljen načrt
zemljišč, skupaj z dolžinskimi merami in podatki o površni posameznih zemljiških delov, vrsti rabe
zemljišč (Slika 16).

a)

b)

Slika 16: Načrt zemljišč na glinenih tablicah iz obdobja 3200–3000 let pr. n. št. (vir: a) Mlakar, 1990;
b) Cuneiform digital library initiative, 2017)
Figure 16: Land map on clay tablets from 3200–3000 B.C. (source: a) Mlakar, 1990; b) Cuneiform
digital library initiative, 2017)
Zemljiške mape izpred več kot 3.700 let že imajo značilnosti pravega zemljemerskega načrta
zemljišča, razdeljenega na pravokotne trikotnike in trapeze z vrisanimi pomožnimi vzporednicami. S
preprostimi geometrijskimi izračuni so zemljemerci dosegli ustrezne, razmeroma točne podatke o
površini polja. Za najzgodnejša obdobja evidentiranja in prikaza zemljišč je, kot poudarja Shore
(1987), značilna splošna nagnjenost k počasnim spremembam. Razvoj se je na določeni ravni pogosto
zaustavil in posledično se obseg gradiva ni povečeval ali obnavljal. Obstajajo dokazi o razvitosti vseh
potrebnih elementov, od administracije za izvajanje meritev, izračune in registracijo površin do načel
za izdelavo zemljiških načrtov. Obstajajo tudi dokazi o zemljiški dokumentaciji za obdavčitev
prihodkov od zemljišč, ki je delno temeljila na izmeri zemljišč (Čeh, 2002). Med pomembne vire o
načinu zajema podatkov o zemljiščih, metodah izmer zemljišč, računstvu in kartografskem prikazu
podatkov ob glinenih tablicah iz obdobja Sumercev sodijo Starobabilonska zemljiška mapa iz obdobja
okrog 1700 pr. n. št., Capodelmontska katastrska mapa (1600–1400 pr. n. št.), Torinski papirus (okrog
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1300 pr. n. št.) idr. Za to obdobje so tudi že značilne uporabe barv pri izdelavi kart (Irby, 2016). V
času antične Grčije je razvoj zemljemerstva in kartografije za potrebe kmetijstva in obdavčitve
pridelka ter zemljišč na podlagi zgodovinskega temelja dobil še dodaten pomen. Davek na
nepremičnine se je odmerjal glede na vrednost zemljišča, ki je bila odvisna od njene proizvodne
sposobnosti. Za razliko od starih Grkov je pri Rimljanih mogoče zaslediti dobro razvito zavedanje
pomena zemljiškega (katastrskega) načrta, pri čemer je mišljeno zavedanje o vrednosti kartografskih
prikazov zemljišč (Slika 17). Izdelane načrte so obravnavali kot osrednje sredstvo nadzora nad
zemljiškimi viri (Kain et al, 1992; Dilke, 1987).

Slika 17: Fragment lokalne kopije zemljiških – katastrskih načrtov rimske limitacije (vir: Piganiol,
1950)
Figure 17: Fragment of local copy of the Land - Cadastral maps of the Rome limitation (vir: Piganiol,
1950)
Za kartografske prikaze nepremičnin za potrebe obdavčitve od časa antike sicer ne moremo reči, da
gre za povsem neprekinjen zgodovinski procesa razvoja tega področja. Vse od konca obdobja
antičnega Rima govorimo o obdobju zatona uporabe kart v te namene, ki je trajalo do 16. stoletja.82 V
zametkih nastajanja kapitalističnih družb v obdobju renesanse je zemlja postala proizvodna in tržna
surovina ter je predstavljala moč lastnika, kar se je izražalo skozi nadzor donosa zemljišča. S tem se je
krepila potreba po popisu nepremičnin, predvsem zaradi pojava novih oblik lastninskih pravic in
lastniških razmerij. V obdobju, ko so številne vladavine v državah takratne Evrope ponovno
prepoznale uporabno vrednost kartiranja lastnine (zemljišč in drugih nepremičnin), so tovrstne karte
sprva predstavljale koristno orodje upravljanja zemljišč predvsem v zasebni lasti. Izdelava kart za
namen obdavčitve zemljišč se je v obravnavanem obdobju pojavila na Nizozemskem, Norveškem,
Švedskem in v Angliji. Za zgodnje sodobnejše zemljemerstvo namreč ni bilo značilno, da bi rezultate
meritev posredovali tudi v vizualni obliki (kartah, risbah, načrtih idr.). Kartografski prikazi rezultatov
izmer so predstavljali zgolj dodatek k popisu nepremičnin v obliki nepremičninskih (zemljiških) kart.
82

Podatki o pravnih razmerjih, rabi in upravljanju zemljišč ter pravicah, obveznostih in odgovornostih na nepremičninah so
bili do 16. stoletja v večini primerov opisni. V Angliji so denimo iz obdobja od sredine 12. do sredine 14. stoletja najdene in
ohranjene le tri karte za obravnavan namen. Nekaj deset jih je ohranjenih iz obdobja med letoma 1350 in 1500, pri čemer jih
je samo med letoma 1500 in 1550 približno dvesto (Harvey, 1987). Ob tem Harvey (1987) meni, da število najdenih in
ohranjenih kart priča tudi o obsegu uporabe kart v določenem obdobju. Velja poudariti, da se je skupnost z mejami največkrat
ukvarjala le v primeru nastalih sporov. Meje administrativnih in drugih območij (zemljišč) so bile povečini odvisne od
naravnih topografskih značilnostmi območja in so se le redko spreminjale. Glede na način določitev davčne obveznosti tudi
izmere in s tem prikazi stanja nepremičnin v prostoru niso bili nujno potrebni. Zatorej so opisni podatki o mejah zadostovali
za daljša časovna obdobja. Zemljišča in ostale nepremičnine so se v tem obdobju obravnavali bolj z ekonomskega (donos,
obdavčitev) kot geografskega (prostorskega) vidika. Zbirke opisnih podatkov (urbarje in ostale listine) bi lahko poimenovali
tudi kot opisni zemljevid.
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Valentine Leigh v delu The Moste Profitable and Commendable Science, of Surueying of Landes
(1577) ter dve desetletji kasneje angleški zemljemerec Radulph Agas (1540–1621) v delu A
Preparative to Platting of Landes (1596) sta predstavila pogled na zemljiške karte zasebne lastnine v
poznem 16. stoletju. Poudarila sta tri glavne prednosti izdelave grafičnega načrta meritev (in ne zgolj
opisnega načina), in sicer: natančnejšo določitev lokacije zemljišča, karto kot orodje za upravljanje z
zemljišči in trajnost zapisa. Pri tem sta poudarila pomen položajne točnosti podatkov in odprave
topoloških napak. Agas (1596) je posebej poudaril, da je na kartah mogoče natančno predstaviti ne le
lokacijo določene nepremičnine, temveč tudi njeno velikost in obliko. Menil je, da so lahko tovrstne
karte orodje za podporo upravljanju nepremičnin, pri čemer je poudaril možnost pregleda in nadzora
nad zemljišči, izvajanje sprememb namembnosti, lastništva in njihovega donosa skozi čas (Kain,
2007; Watt, 1824). Na Švedskem so ob koncu 16. stoletja začeli proces izmere celotne države in popis
lastnosti zemljišč, s ciljem pridobitve podatkov za oceno ekonomskih sposobnosti države glede na
donosnost njiv in obsega pašnikov ter določitev davčnih obveznosti. Obdavčitev je temeljila na
velikosti površine obdelovalne zemlje in pašnikov. Kartografska upodobitev rezultatov izmere je
nedvomno omogočila nazornejši pogled na obseg zajetih zemljišč, predvsem na območjih, ki v izmero
še niso bila vključena. Karte so bile v podporo upravljanju zemljiške politike in posledično oceno
vpliva sprememb na fiskalno politiko države. Karte so bile, kot navaja Tollin (2004), najverjetneje v
podporo tako prikazu lastnosti zemljišč kot tudi oblikovanju izjem pri obdavčitvah z upoštevanjem
naravnih dejavnikov. V navodilih za izmero iz leta 1649 je bil poudarjen pomen kakovostnih podatkov
in s tem zmanjšanje nepravilnosti in nadzorov. Na Sliki 18 je prikazan primer kartografske upodobitve
nepremičnin v švedskem davčnem katastru iz obdobja 1635–1636. Prikazuje del vasi Lösing, v
provinci Östergötland na Švedskem, kjer so s točkovnimi, linijskimi in površinskimi kartografskimi
znaki predstavljeni ključni prostorski objekti oziroma pojavi na obravnavanem območju. Njive so
upodobljene kot poligoni s šrafuro, ki jo tvorijo vodoravne vzporedne linije. Upodobljeni so tudi hiše
in travniki ter meje zemljišč.

a)

b)

Slika 18: a) Primer karte (Geometriska jordebok) iz 6. različice švedskega zemljiško davčnega
katastra, iz obdobja 1635–1636 in b) detajl karte (vir: Riksarkivet, 2014)
Figure 18: a) Example of map (Geometriska jordebok) of the 6th version of the Swedish land tax
cadastre, from period 1635–1636 and b) detail of map (source: Riksarkivet, 2014)
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V obravnavanem obdobju so oblasti v številnih državah v Evropi začele kartiranje prostora, med
drugim tudi v podporo ocenjevanju zemljišč in evidentiranju z njimi povezanih davčnih obveznosti. Te
karte je mogoče ločiti od katastrskih načrtov, saj so predstavljale vse nepremičnine v posamezni
administrativni enoti (gospoščini, župniji, kantonu idr.). Ukrepi za zaščito in upravljanje lastnine ter
virov so se iz ograjevanja območij preoblikovali v vse kompleksnejše pravne oblike razmerij, pravic in
obveznosti uporabnikov nepremičnin. Prostorski obseg lastništva se je z združitvami manjših posesti 83
povečeval in upravljanje je zahtevalo uporabnejše ter učinkovitejše pristope in orodja (Delano-Smith
et al, 1999; Hoyle, 1992). Karte, na katerih so prikazovali zemljišča in stavbe v 16. stoletju, zasledimo
tudi na Nizozemskem tako za namen obdavčitve kot orodje za podporo pri urejanju in upravljanju
polderjev ter za prikaz podatkov potencialnim najemnikom, kupcem in investitorjem projektov.
Osnovne davčne katastre s prikazi stanja v prostoru so okrog leta 1604 začeli uporabljati v belgijski
provinci Hainaut. V obdobju med letoma 1639 in 1641 je Johannes Mejer (1606–1674) kartiral 63
okrožij v danski provinci Åbernå (Kain et al., 1992). Za kasnejše obdobje sta značilni množična
izdelava in uporaba kart za potrebe obdavčitve nepremičnin širom po Evropi, kot posledica vse
večjega zavedanja pomena lastnine in njihove denarne ter simbolne vrednosti. Zemljišča so postala
tudi vse bolj donosna naložba. Najemnine zemljišč so ponavadi naraščale hitreje kot proizvodne
zmogljivosti in vrednost teh (Abel, 2006). Razvile so se nove tehnike in metode evidentiranja, izmere
in prikaza prostorskih in drugih podatkov. Posebna pozornost je bila usmerjena v izdelavo detajlnih
kart mest, kjer so se ob kartografskem gradivu vodili podatki o uporabniku, morebitnih dejavnostih, ki
so se izvajale v določenem objektu, ter davčni osnovi (površina stavbe, število dimnikov, kurišč, oken
idr.). Slika 19 prikazuje barvno karto davčnih okrajev in lekcij mesta Augsburg iz leta 1626,
upodobljenih na osmih bakrenih ploščah, kartografa Wolfganga Kiliana (1581–1662).

Slika 19: Karta davčne lekcije XLIV in XLIX z davčnimi okraji mesta Augsburg iz leta 1626, avtorja
Wolfganga Kiliana (vir: Stadtarchiv Augsburg, 2014)
Figure 19: Map of Tax Lection XLIV and XLIX with tax zones of Augsburg, form 1626, Authors'
Wolfgang Kilian (Source: Stadtarchiv Augsburg, 2014)
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Posest je lastništvo kmetijskih, gozdnih in drugih zemljišč, ki se lahko razlikuje glede na vrsto, velikost
zemljišč, njihovo obliko, stopnjo strnjenosti (Kladnik et al. (ur.), 2005).
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V posamezni lekciji so natančno upodobljene nepremičnine (hiše in ostali objekti) in označene z
različnimi barvami. V posameznem davčnem okraju je na karti vrisana tudi pot (od hiše do hiše), ki
naj jo prehodijo davčni popisovalci pri svojem delu (Stadtarchiv Augsburg, 2014).
Davčni sistem je čez čas postajal vse kompleksnejši, prav tako obvladovanje obsežnih obdavčljivih
območij. Zaradi pogostih sprememb površin, mej, namembnosti in kakovosti ter uporabnikov
(lastnikov, najemnikov, zakupnikov idr.) posameznih parcel je v zemljiških katastrih prihajalo do
pogostih napak in s tem nezadovoljstva prebivalcev. V začetku 17. stoletja so se uveljavile davčne
knjige. Podatki v njih so pogosto temeljili na izmeri in upodobitvi vsake posamezne parcele posebej.
Nepopolnost in nepovezanost dotedanjih popisov nepremičnin sta tedanje oblasti vse bolj nagovarjali
k sprejemu sistemskih rešitev in uvajanju pogostejših izmer in popisov nepremičnin ter izdelavi čim
kakovostnejših zemljiških in drugih kart. Takšen pristop je vodil k bolj poenotenemu zajemu in
upravljanju podatkovnih zbirk. Omeniti velja izmere območja Puttena na Nizozemskem, ki jih je
izvedel Daniël Schilling leta 1617, na podlagi katerih je izdelal karte – katastrske načrte v merilu 1 :
6.250, z opisnimi lastnostmi posameznih zemljišč. Rezultati njegovega dela (Slika 20) so bili za
namen odmere davka v Puttenu uporabljeni še več kot 250 let (Donkersloot de Vrij, 2003; Evtuhov,
2011; Kain et al, 1992, Pickles, 2012).

Slika 20: Zemljiška karta območja Putten iz leta 1700 (vir: Kain et al., 1992)
Figure 20: Land map of area of Putten from 1700 (source: Kain et al., 1992)
V sicer bogati in izčrpni slovenski zgodovinski literaturi o fevdalnih oblikah zemljiške posesti do 15.
stoletja v urbarjih ni kartografskih ali drugih grafičnih prikazov zemljiških parcel in stavb. Skromne
grafične upodobitve so najdene le za posamezne samostanske posesti in še te povečini izven
današnjega ozemlja Slovenije. Za slovenski (in širši evropski) prostor začetek modernega zemljiškega
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katastra predstavlja izdelava milanskega katastra (Censimento Milanese, Censimento di Stato di
Milano) iz začetka 18. stoletja. Milanska katastrska mapa (pogosto imenovana tudi terezijanske
katastrske karte) je bila izdelana v obdobju med letoma 1720 in 1723. Ob mejah parcel so na nekaterih
načrtih upodobili tudi stavbe, predvsem pa pomembnejše objekte – mestna obzidja, mestna vrata in
sakralne objekte (Slika 21).

Slika 21: Detajl katastrskega načrta mesta Gorgonzola iz leta 1721, mapa 1, list 7 (vir: Archivio di
Stato di Milano, 2013)
Figure 21: Detail of the cadastral map of the city Gorgonzola from 1721, folder 1, sheet 7 (source:
Archivio di Stato di Milano, 2013)
Za ozemlje današnje Slovenije so pomembni predvsem katastrski operati, nastali od srede 18. do prve
polovice 19. stoletja: terezijanski (1747–1756), jožefinski (1784–1790), franciscejski (1823–1869) ter
kataster za Prekmurje (1858–1860). Kasneje so bili izdelani še reambulančni kataster za Kranjsko (1867–
1882), Koroško (1869) in Prekmurje (1909).
Terezijanski kataster ima v smislu današnjega katastra le nekaj potez sodobnega katastrskega operata
(Ribnikar, 1982). Ob tem je treba poudariti, da noben od katastrskih operatov za območje današnje
Slovenije ne vsebuje nobene oblike kartografske upodobitve podatkov, niti talnih načrtov mest, trgov
ali drugih območij. Prav zaradi tega so toliko natančnejši opisni podatki o stavbah in drugih
nepremičninah. V popisnih tabelah terezijanskega katastra za Koroško se je vodilo 20 podatkov o
stavbah84 (Golec, 2010). Nasprotno so kartografski prikazi sestavni del terezijanskega katastra na
območju Lombardije (kjer je nastal milanski kataster). V obdobju do leta 1760 je nastalo obsežno
kartografsko gradivo, kot posledica izmere zemljišč za namen izvajanja davčne rektifikacije in
obdavčitve zemljišč. Na kartah milanskega katastra stavbe praviloma niso bile prikazane, ker so bile
dejavnosti namenjene izmeri in obdavčitvi zemljišč. Katastrske karte, izdelane v obdobju 1720–1723,
so bile po letu 1749 posodobljene in prvič so na njih prikazani tudi obrisi stavb (Slika 22). S tem si je
država zagotovila pregled in nadzor nad prostorom do parcele natančno. Brovelli et al. (2012) ob tem
poudarjajo, da so prav katastrske karte z vse bolj natančno upodobitvijo stvarnega sveta postale
pomembno orodje oblikovanja pravičnejšega sistema obdavčitve nepremičnin.
84

Lastnik, najemnik, namembnost, opis lokacije, letni donos od najemnine, tip stavbe, opis stanja, število prostorov, vrste
prostorov, višinah prostorov, stavbni material, vrsta kritine, število nadstropij, naseljenost/zasedenost, davčna obveznost hiše,
pravni položaj stavbe, vrednost, opis kakovosti, datum nakupa, vrednost nakupa in število najemnikov.
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Slika 22: a) Detajl katastrskega načrta območja Gorgonzole iz leta 1721 in b) območje rimskih vrat v
Milanu iz leta 1751 (vir: Archivio di Stato di Milano, 2013).
Figure 22: a) Detail of the cadastral map of area of the city Gorgonzola form 1721 and b) area of
Roma door in Milan from 1751 (source: Archivio di Stato di Milano, 2013)
Cesar Jožef II. je 20. aprila 1785, skoraj štiri desetletja po patentu o rektifikaciji davčne osnove Marije
Terezije, izdal patent (Grundsteuerpatent)85 o izvedbi katastra (t. i. jožefinski kataster). Jožefinski
kataster za slovensko ozemlje še ni imel vseh značilnosti pravega katastra. Patent ni predvidel
celovitega kartiranja izmerjenih območij. Izdelane so bile karte nekaterih dominikalnih zemljišč, pri
čemer so te nastale, kot je značilno tudi za obdobje do tedaj, na pobudo lastnikov zemljišč. Čeprav
patent (1785) ni predvidel obdavčitve stavbnega fonda, so v jožefinskem katastru za nekatera območja
evidentirane tudi stanovanjske stavbe, pri čemer so nepopolni podatki o gospodarskih poslopjih.
Stanovanjske stavbe so edini objekti, v zvezi s katerimi so znatno dopolnili merila obravnave
nepremičnin, s patentom, sprejetim 1. septembra 1788,86 nekaj mesecev pred uradnim zaključkom del.
Izvedba novih, podrobnejših popisov stavb je ostala nepopolna (tudi zaradi številnih oprostitev plačila
davka) in med deželami neenotna. Kataster tako vsebuje zelo malo podatkov o fizičnih lastnostih
objektov (Golec, 2010). Vojaški zemljevidi (t. i. jožefinska vojaška izmera) v merilu 1 : 28.800,
izdelani v obdobju 1784–1787, so bili premalo natančni za ponazoritev posameznih stavb v strnjenih
naseljih ter za namen obdavčitev nepremičnin. Zavedajoč se možnosti in potreb na drugih področjih so
na območju Marmarosa, Banata in Transilvanije v okviru jožefinske vojaške izmere izdelovali tudi
karte večjega merila (1 : 7.200, 1 : 4.800 in celo 1 : 2.880). Slednje so imenovali karte za ekonomsko
katastrsko izmero (ökonomische Katasteraufnahme). V Marmarosu je vojaška izmera potekala
sočasno s katastrsko izmero. Izmera je sledila tako vojaškim kot ekonomskim (davčnim) ter splošno
geografskim namenom. V Banatu je bila sprejeta odločitev, da se ob vojaški izmeri sočasno izvede
tudi t. i. ekonomska katastrska izmera, saj do tedaj zemljišča še niso bila izmerjena, pri tem pa so se
soočali tudi s številnimi mejnimi spori. Karte merila 1 : 7.200 so bile namenjene podpori pri
obdavčitvi zemljišč. Načrti so se v Banatu za ta namen uporabljali vse do leta 1819 (NischerFalkenhof, 1937; Regele, 1955). Stavenhagen (1904) pri tem poudarja, da katastrska izmera v Banatu
ekonomsko gledano ni dosegla cilja oziroma ni upravičila stroškov. Nasprotno po izvedbi izmere
(1744) in začetku uporabe tovrstnih kart podatki kažejo na občutno povečanje davčnih prihodkov na
območju Transilvanije.

85
86

Arhiv Republike Slovenije, AS 1079, Zbirka normalij 1785–1786.
Arhiv RS, AS 1079, Zbirka normalij, škatla št. 5, Patenti, 1. 9. 1788.
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Patent Franca I., z dne 23. decembra 1817, predstavlja podlago za nastanek novega katastrskega
operata.87 T. i. franciscejski katastrski operat (tudi stabilni kataster) je v slovenskem prostoru nastajal v
obdobju 1818–1828 (veljati je začel leta 1843 oziroma na Štajerskem 1844). Njegova značilnost, ki ga
pomembno loči od predhodnih katastrskih operatov, je grafični naris zemljišč za celotno slovensko
etnično ozemlje. Poleg opisnega dela (obrazcev) ima kataster tudi grafični del, oprt na triangulacijsko
mrežo. Katastrske mape so izdelane v merilih 1 : 2.880, 1 : 5.760 (na težko dostopnih območjih) ter
1 : 1.440 in 1 : 720 v nekaterih mestih. Stavbe v franciscejskem katastru niso bile predmet neposredne
obravnave, ampak so bile sestavni del parcele. Površina stanovanjskih zgradb se ni posebej določala,
temveč se je prištela k površini stavbne parcele. Zaradi načina izmere so podatki o površini in
položajni točnosti manj kakovostni. Pravila kartografskih prikazov so bila opredeljena v posebnih
Navodilih (Instruction zur Ausführung der zum Behufe …),88 sprejetih leta 1824. Na stavbnih
zemljiščih so bili prikazani tlorisi stavb ter številke parcel, izpisane s črno barvo, na zemljiških
parcelah pa s svetlo rdečo. Za vse vrste stavb so bile uporabljene enake barve obrob (črna), pri čemer
je bila barva zazidanega zemljišča odvisna od vrste rabe, določene z Navodili (1824). Zidane stavbe
ter kamniti mostovi so obarvani s svetlo karminsko barvo, javne zgradbe s temnejšo karminsko barvo,
lesene zgradbe pa s svetlo rumeno barvo (Slika 23 a). Na kartah je z odebeljeno črto označen položaj
pročelja stavbe (Slika 23 c). Nekateri pomembnejši objekti so bili na karti prikazani posebej (Slika 23
b) – Kutiarova papirnica v Ajdovščini). Iz kartografskega prikaza je za posamezno stavbo mogoče
razbrati naslednje podatke: lokacijo, lego na parceli, približno površino, namensko rabo (stanovanjska,
javna, sakralni objekt, gospodarski objekt, ponekod rotovž, graščina, ruševina, mlin, hlev, kozolec,
vinska klet – zidanica, delavnica, trgovina), tip gradnje (zidana, lesena) in pročelje stavbe. V uporabi
je bil tudi nabor topografskih znakov (Slika 23 d) za posamezne stanovanjske stavbe in druge
gradbene objekte ter elemente (cesta, meja, mejnik, nasip, jarek, vodno telo, ograja, most, cerkev,
kapela, križ, kažipot, mlin, vislice, pokopališče, vodovod, brod, sidrišče idr.). Uporaba topografskih
znakov sicer ni bila povsem dosledna. Pomemben je bil tudi zapisnik stavbnih parcel, kot obvezni del
opisnega dela katastra, v katerem so se vodili podatki o parceli (številka, površina, letni donos), stavbi
(hišna številka, vrsta stavbe) in lastniku. Navodila (1824) so določala, da se vodi tudi podatek o številu
nadstropij stanovanjskih stavb. Doslednejše navedbe števila nadstropij so bile v urbanih in polurbanih
okoljih, manj na ruralnih območjih. Za stavbe je v nekaterih okoljih (npr. v Škofji Loki) mogoče
zaslediti tudi podatke o delih stavb in njihovi rabi ter vrsti kritine (Golec, 2010; Ribnikar, 1982; Štukl,
1981). Nedoslednosti in napake pri prikazu rabe stavb so zaznane v primeru večnamenske rabe (npr.
stavba za stanovanjska rabo z mlinom ali delavnico kot gospodarskim objektom). Franciscejske
katastrske mape in zapisniki so predstavljali osnovo za ugotovitev katastrskega donosa in določitev
davčnega bremena, ki so bili določeni v okviru kasneje izdelanih katastrskih cenilnih operatov. V njih
so se vodili podrobnejši podatki o stanovanjskih stavbah (gradbeni material, vrsta kritine,
funkcionalnost, raba, umeščenost v prostor, požarno zavarovanje, število in vrsta prostorov ter njihova
notranja razporeditev, davčni razred, število nadstropij) in zemljiščih (katastrska kultura in razred).
Kasnejše dopolnitve franciscejskega katastra se niso izvajale na enoten način, spremembe v grafičnem
delu operata so bile izvedene v enotni rdeči barvi (Golec, 2010).
V Avstro-Ogrski se je kljub uvedbi stabilnega katastrskega operata še vedno uporabljalo vsaj pet
različnih izračunavanj davkov, kar je prinašalo neenakomernost porazdelitve davčnih bremen. Za to
obdobje so značilne spremembe na področjih ureditve države, prometa, pravnih odnosov do zemlje
(zemljiška odveza) idr. Ob tem franciscejski katastrski operat ponekod tudi ni bil več uporaben. Zakon
87

Arhiv RS, AS 1079, Zbirka normalij, škatla št. 7, Patenti 1810–1855.
Instruction zur Ausführung der zum Behufe des allgemeinen Catasters in Folge des 8. und 9. Paragraphes des
Allerhöchsten Patentes vom 23. December 1817 angeordneten Landes-Vermessung.
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o reambulanci zemljiškega katastra z dne 24. 5. 1869 je odredil novo izmero zemljišč. T. i.
reambulančni kataster je nastajal do leta 1882. Pri izmerah, ki niso bile povsod na novo izvedene, so se
oprli na stabilni kataster in rektifikacijske mape (Arhiv RS, 2015c). Po podatkih Geodetske uprave RS
(2014) se v Sloveniji za približno 75 % ozemlja uporabljajo podatki t. i. grafične izmere, ki je bila
opravljena v okviru izdelave franciscejskega katastra.

a) Predel mesta Ptuj (Pettau)

b) Stavba Kutiarove papirnice v Ajdovščini

c) Oznaka pročelij stavbe (odebeljena črta)
d) Primer topografskega znaka za sakralni objekt
Vir:
a) in c): Arhiv RS, Arhiv RS, AS 177, Franciscejski kataster za Štajersko, k. o. Ptuj, mapni list B 1
(1824)
b) in d): Arhiv RS, AS 179, Franciscejski kataster za Primorsko, k. o. Ajdovščina, mapni list B 1
(1821)
Slika 23: Kartografski prikazi zemljišč in stavb v grafičnem delu franciscejskega katastrskega operata
(vir: Arhiv RS, 2015a; 2015b)
Figure 23: Cartographic presetation of land parcels and buildings in graphical part of Franciscean
Cadastre (source: Arhiv RS, 2015a; 2015b)
20. stoletje predstavlja obdobje intenzivnega razvoja metod in tehnik izmere zemeljskega površja,
zajem podatkov o površju Zemlje in nepremičninah ter s tem povezanih kartografskih prikazov
nepremičnin. Do konca 1. svetovne vojne je bila slovenska kartografija del avstrijske. V 20. stoletju se
je na območju današnje Slovenije kartografska znanost razvijala v skladu z najsodobnejšimi
svetovnimi standardi. V 20. stoletju sta se pomen in količina kartografskega gradiva zelo povečala,
poenotili pa so se tudi načini kartografskega prikaza. Posledica je nastanek številnih zemljevidov z
različnimi merili in vsebinami ter nameni uporabe (Gašperič, 2016). Podrobnejša predstavitev razvoja
kartografije in kartografskega prikaza nepremičnin od 19. stoletja naprej presega obseg in namen
disertacije, zato se v nadaljevanju osredotočamo na sodobne prakse in primere kartografskega prikaza
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nepremičnin. Več o kartografskih prikazih v 19. in 20. stoletju v Korošec (1978) in Monmonier (ur.)
(2015).
4.3 Storitve prikaza podatkov o nepremičninah Geodetske uprave RS
Geodetska uprava RS uporabnikom omogoča dostop do podatkov preko spletnih servisov, ki so
narejeni na osnovi standardov konzorcija OGC (Open Geospatial Consortium) in na osnovi določil
Direktive INSPIRE. Spletni servis je vmesna programska oprema, ki je namenjena zagotavljanju
medopravilnosti v raznolikem medmrežnem okolju. V okviru portala Geodetske uprave RS (eProstor)
so med drugim podprti spletni kartografski servisi WMS in WMTS. WMS je standardni protokol za
posredovanje kart, predvsem v obliki rastrskih bitnih podob, po medmrežju, ki jih na zahtevo
odjemalcev izdelajo spletni GIS-strežniki. WMS je tudi slovenski mednarodni standard z oznako SIST
CEN ISO 19128:2008 Geografske informacije – Vmesnik za spletni kartografski strežnik. Zagotavlja
preprost, na protokolu HTTP temelječ vmesnik, ki omogoča zasnovo in dobavo izbranih kart v obliki
rastrske podobe v okolju porazdeljenih baz podatkov. Standard WMS opredeljuje karto kot prikaz
prostorskih podatkov v obliki, ki je primerna za dinamični prikaz na zaslonu odjemalca. Uporabnik
prek vmesnika kartografskega servisa opredeli področje in izbrane podatkovne sloje (SOAP). Spletni
kartografski servis sproti na uporabniško zahtevo izdela karto iz izbranih prostorskih podatkov.
Odgovor na takšno zahtevo je izdelana karta na eni ali več podobah, ki jih v standardnem rastrskem
formatu (kot denimo JPG, PNG, BMP itd.) izdela spletni GIS-strežnik. Na posebno zahtevo lahko
WMS proizvede tudi vektorsko karto v formatu SVG (Scalable Vector Graphics) ali WebCGM (Web
Computer Graphics Metafile). WMTS vrača predpripravljene kartografske prikaze z vnaprej
določenimi stili, v vnaprej določenem koordinatnem sistemu (Šumrada, 2011).
V okviru portala eProstor je možno vpogledati v opisne in grafične podatke katastra stavb, zemljiškega
katastra, registra nepremičnin, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in v opisne in
grafične podatke registra prostorskih enot, na podlagi identifikatorja nepremičnine (za parcelo: šifra
katastrske občine in številka parcele; za stavbo: šifra katastrske občine in številka stavbe; za del
stavbe: šifra katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe). Do podatkov o posamezni
nepremičnini (parceli, stavbi oziroma delu stavbe) je možno dostopati tudi preko identifikacije parcele
oziroma stavbe na grafičnem prikazu. Javni dostop ima glede prikaza podatkov omejitve (prikaže se
zgolj sloj mej parcel, zemljišč pod stavbo in obrisi stavb, s številkami). Storitev je za registrirane
uporabnike razširjena in omogoča prikaz podatkov, kot prikazujeta Preglednica 8 in Slika 24.
Preglednica 8: Podatkovni sloji po zbirkah podatkov za registrirane uporabnike spletnega
kartografskega servisa Geodetske uprave RS (vir: Geodetska uprava RS, 2017b)
Table 8: Data layers of the databases for registered users of map service (source: Geodetska uprava
RS, 2017b)
Zbirka podatkov

Sloj

Register prostorskih enot

Hišne številke, ulice, naselja, občine, poštni okoliš, upravne enote,
statistične regije, šolski okoliš, četrtna skupnost, vaška skupnost,
krajevna skupnost, lokalna volišča, državnozborska volišča,
geodetske pisarne, območne geodetske uprave)

Zemljiški kataster

Zemljiškokatastrski prikaz (parcelni deli, parcele, parcelne številke,
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 8
urejene meje, ZK-točke), zemljiškokatastrski načrt (parcele, zemljišče
pod stavbo), sloj za grafične preseke (parcele, zemljišče pod stavbo),
ZK-točke (brez numeričnih koordinat, natančnost pod 1 m, natančnost
nad 1 m ali ni podatka), deli katastrskih občin, bonitete zemljišč,
dejanska raba
Evidenca državne meje
Mreža listov 1 : 5000
Ortofoto
Državne topografske karte
Državne pregledne karte
Geodetske točke

Državna meja
V koordinatnem sistemu D48/GK in D96/TM
Ortofoto
DTK50, DTK25
DPK1000, DPK750, DPK500, DPK250
Horizontalne točke – horizontalne izmeritve GTOC, horizontalne
temeljitve GTOC, višinske GTOC
Zbirni kataster gospodarske Ceste, železnice, letališča, pristanišča, električna energija, zemeljski
javne infrastrukture
plin, toplotna energija, naftni derivati, vodovod, kanalizacija,
odpadki, vodna infrastruktura, žičnice, elektronske komunikacije

a)

Grafični prikaz za neregistrirane uporabnike

b) Grafični prikaz za registrirane uporabnike

Slika 24: Prikaz podatkov v spletnem kartografskem servisu Geodetske uprave RS (vir: http://www.eprostor.gov.si/, pridobljeno: 12. 8. 2016)
Figure 24: Presentation of data in web map service of the Surveying and mapping authority of the
Republic of Slovenija (source: http://www.e-prostor.gov.si/, obtained: 12. 8. 2016)
V okviru spletnega portala eProstor je na voljo tudi spletna kartografska storitev prikaza vrednostnih
con in z njim pripisanih vrednostnih ravni po posameznih modelih vrednotenja (Slika 25).
Predstavljene kartografske storitve omogočajo zgolj 2R-prikaz podatkov.
Občine ob tem uporabljajo še druge spletne in namizne kartografske storitve, npr. storitev PISO,
iObcina in druge.
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Slika 25: Prikaz vrednostnih con in vrednostnih ravni v spletnem kartografskem servisu Geodetske
uprave RS (vir: http://www.e-prostor.gov.si/, pridobljeno: 8. 4. 2016)
Figure 25: Presentation of value zones and value levels in web map service of the Surveying and
mapping authority of the Republic of Slovenija (source: http://www.e-prostor.gov.si/, obtained: 8. 4.
2016)
4.4 Tematske karte in obdavčitev nepremičnin
V zadnjih desetletjih so se, ob hitrem razvoju tehnologije in spleta, razvili različni načini in metode
prikaza prostorskih pojavov. Prenos sporočil preko kartografskih prikazov in sodobnih
komunikacijskih poti je vse bolj raznolik in omogoča prilagoditve uporabniku oziroma uporabnik
lahko prilagaja kartografski prikaz svojim potrebam. Kartografski prikaz pomeni reprodukcijo
oziroma prikaz realnega stanja na terenu. Pri tem so možne različne interpretacije geografske (ali
druge) stvarnosti (Slukan, 2005). Simbolni prikaz prostora, družbe in kulture, razen neposredne,
vizualne informacije, ponuja tudi posredne (mentalne, čustvene) informacije. Glede na predznanje, kot
poudarjajo Mlinarićeva et al. (2011), uporabnik kart ustvarja lastne podobe – slike, na kar lahko
vplivajo tudi informacije na karti. Interpretacija kart je odvisna od prenosa (komunikacije) podatkov,
njihove prevedbe, sprejema in odziva uporabnika v okviru prostorsko-časovnih odnosov. Zato je karta,
kot zelo subjektivno vizualno oblikovanje stvarnega sveta, skozi različne možnosti branja in
interpretacije prikazane vsebine izhodišče za ustvarjanje različnih podob stvarnosti. Razen
kartografskega posredovanja geografskih informacij lahko s karto posredujemo tudi statistične in
druge podatke, kar lahko obogati vsebino in kakovost sporočila karte, hkrati pa lahko vpliva tudi na
povečanje metodoloških in interpretacijskih napak.
Izbor kartografskega prikaza je odvisen od merila prikaza, namena uporabe, znanja, sposobnosti in
omejitev uporabnika, tehnologije prikazovanja, popolnosti, natančnosti vsebine, kakovosti prikazanih
podatkov idr. Upodobitev in posledično zaznava velikosti in oblik prostorskih pojavov na karti sta
odvisni od številnih dejavnikov. Pri pomanjšanem prikazu na karti ni mogoče prikazati vseh objektov
in pojavov, ki so na zemeljskem površju, in hkrati ohraniti ustrezno berljivost karte. Zato je iz vse
množice podatkov in podrobnosti na terenu treba izbrati ustrezen obseg podatkov, ki se lahko
pregledno prikažejo na karti (kartografska generalizacija kot skupek znanstvenih metod, ki

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

95

predstavljajo intelektualno abstrakcijo – zbiranje, poenostavljanje, poudarjanje, razvrščanje,
združevanje, pretvarjanje, premikanje (Drobne, 2001; Fridl, 1999; 2016). Izbor prikazanih podatkov je
odvisen predvsem od merila, namena in načina uporabe karte.
Vseh pojavov iz realnega sveta ni mogoče prenesti na eno karto, zato obstaja več vrst kart, ki
prikazujejo specifične podatke in so namenjene posameznim skupinam uporabnikov. Karte lahko
delimo po območju prikaza, vsebini, merilu, namenu, formatih, načinih uporabe, načinu nastanka idr.
Po območju prikaza delimo karte na karte celega sveta, karte posameznih kontinentov, karte morij,
karte držav, pokrajin, občin, mest, pogorij ali drugih teritorialnih enot. Glede na merila delimo karte na
karte velikih meril (do 1 : 200.000), srednjih meril (1 : 200.000 do 1 : 1.000.000) in karte majhnih
meril (od 1 : 1.000.000). Po namenu karte delimo na primer na šolske, informativne, vojaške,
namenjene športu, karte za slepe in druge. Ta delitev je nekoliko manj določena, saj je zelo pogosto
kakovostno karto mogoče uporabljati v različne namene. Med najpomembnejše delitve kart sodi
razdelitev kart po vsebini. Vsebina kart je namreč bistvena pri izbiri namena karte, odvisna pa je
predvsem od merila in območja karte. Po vsebini delimo karte na splošne geografske karte in tematske
karte (Petrovič, 2006). Pregledne (splošne) ali topografske karte enakomerno glede na merilo
prikazujejo zemeljsko površje (relief, rabo tal, vodovje, omrežja, poselitev, upravne meje), pri čemer
so prikazani samo tisti elementi zemeljskega površja in tako natančno, kot dopuščajo kartografske
omejitve (Drobne, 2001; Petrovič, 2006).
Tematske karte poudarjeno ali podrobneje prikazujejo določene objekte, pojave, stanje ali dinamiko
pojavov, medtem ko ostali objekti v omejenem obsegu služijo kot geografska osnova za orientacijo
tematike v prostoru (prikaz na nižji ravni zaznavanja). Prikazujejo pojave, ki na splošnih geografskih
kartah niso prisotni, spremembe določenih pojavov (dinamične karte) ali izvedene, izračunane
vrednosti. Tematske karte so (Petrovič, 2006):
a) fizično-geografske karte: splošne fizično-geografske karte (karte višinskih pasov, nagibov itd.),
karte atmosferskih pojavov (meteorološke, klimatske), geofizične karte (seizmološke, vulkanske,
gravimetrične, karte zemeljskega magnetizma), geološke karte (splošne geološke, litološke,
tektonske), geomorfološke, hidrološke, bonitetne (pedološke) biogeografske (flora, favna);
b) socialno-ekonomske karte: splošne socialno-ekonomske, karte naseljenosti, karte narodnega
bogastva (rud, gozdov), karte kulturne izgradnje, politično-administrativne karte, zgodovinske,
prometne karte (železniške, avtokarte), turistične karte, planinske karte, karte za orientacijski tek;
c) tehnične karte in načrti: karte in načrti raznih raziskav, poljedelske, gozdarske, rudarske karte,
inženirski načrti (gradnja komunikacij, načrti podzemeljskih napeljav v naseljih), katastrske karte
in načrti, karte geodetskih osnov (trigonometrična, nivelmanska mreža), sinoptične karte (napoved
vremena), navigacijske karte in načrti (pomorske karte in načrti pristanišč, letalske karte).
S tematskimi kartami lahko upodobimo kvalitativne in kvantitativne vsebine, ki jih ni mogoče razbrati
iz splošnih geografskih kart. Prikazati je mogoče tudi časovne serije, spreminjanje, intenziteto, odnose
med dvema ali več spremenljivkami. Na podlagi tega lahko z metodami vizualne analize prepoznamo
analitične, sintezne, preproste in kompleksne vsebine (Bak et al., 2010; Drozg et al., 2016; Jhariya et
al., 2016; Pollio et al., Wang et al., 2016).
Na področju vrednotenja in obdavčitve nepremičnin se karte uporabljajo v različnih vlogah: pri
prostorskih predstavitvah obstoječega stanja, pri izdelavi analiz, za nadzor in izboljšanje kakovosti
podatkov o nepremičninah, za razumevanje dejavnikov vpliva na določitev davčne osnove in drugih
elementov davka na nepremičnine, za izboljšanje komunikacije med deležniki v procesu vrednotenja
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in obdavčitve, kot podporo procesu zasnove sprememb sistema obdavčitve, podporo procesu
odločanja na obravnavanem področju idr.
Karte imajo v vsaki vlogi drugačen namen, druge ciljne uporabnike, čemur sta prilagojena tudi njihova
vsebina in oblikovanje, pa tudi zahtevana kakovost (Petrovič, 2007). Na karti obstoječega stanja je
poudarek na (položajno) pravilnem prikazu topografske strukture. Karta analiz je namenjena tako
načrtovalcem sistema obdavčitve kot zavezancem. Vsebovati mora vse ključne informacije v
odvisnosti od skupine uporabnikov. Pri tem so pomembni tako položajna točnost na karti prikazanega
pojava kot tematska natančnost, logična usklajenost, časovna natančnost in popolnost prikazanih
podatkov. Pri tem mora biti kartografski prikaz sodobno in estetsko oblikovan ter razumljiv.
McGough et al. (2015) posebej poudarjajo vlogo in pomen tematskih kart v raziskavi davčnega okolja
v Veliki Britaniji. Tematske karte so v podporo analizi in predvsem razumevanju vzorcev in
zakonitosti prostorske porazdelitve davčnih prihodkov po različnih administrativnih ravneh. McGough
et al. (2015) pri tem poudarjajo, da so tovrstne analize pomemben del procesa ozaveščanja
pripravljavcev davčnih politik tako na nacionalni kot lokalni ravni (okrožje) glede najpomembnejših
dejavnikov, povezanih z vplivi na davčne prihodke. Davek na nepremičnine je denimo edini davek, ki
je, kot že omenjeno, uveden v vseh zveznih državah Združenih držav Amerike (International
Association of Assessing Officers, 2010). Prihodki od davka na nepremičnine so glede na vse davčne
prihodke med najvišjimi v državah OECD (10,41 % v letu 2015). Analizirali smo spletne kartografske
servise 40 okrožij v Združenih državah Amerike, ki so namenjeni prikazu podatkov o nepremičnini za
davčne namene (tax map service). Spletni kartografski servisi omogočajo javni vpogled v različne
podatke o nepremičninah. Do podatkov o posamezni nepremičnini (parceli, stavbi oziroma delu
stavbe) je možno dostopati preko identifikatorja nepremičnine, naslova, lastnika ali z izborom na
grafičnem prikazu. Pri tem so najpogosteje na voljo naslednji podatkovni sloji: evidenca prostorskih
enot (hišne številke, ulice, okrožja, občine, šolski okoliš, gasilski okoliš), evidenca zemljišč in stavb
(številka, površina in raba parcele oziroma stavbe), evidenca administrativnih mej (meja občine,
zvezne države, okrožja, šolski okoliš, gasilski okoliš, poštni okoliš, kanalizacijski in vodovodni okoliš,
davčne/vrednostne cone, druge administrativne cone), ortofoto, topografske in pregledne karte,
podatki laserskega skeniranja, podatki o gospodarski javni infrastrukturi (ceste, železnice, letališča,
pristanišča, vodna infrastruktura). Na voljo je tudi vpogled v podatke o lastniku nepremičnine (ime in
priimek, naslov, delež lastništva nepremičnine).
V analiziranih spletnih kartografskih servisih so na voljo tudi podatki o ocenjeni tržni vrednosti
nepremičnine in višini davka na nepremičnino. Posebna pozornost je dana prikazu vrednostnih con,
šolskih in drugih okolišev, kar vpliva na določitev ocenjene tržne vrednosti nepremičnin. Spletni
kartografski servisi nekaterih okrožij (npr. Steams, Minnesota), ob omenjenih podatkih, omogočajo
tudi prikaz fotografij stavb in parcel. Washingtonski spletni kartografski servis omogoča prikaz
fotografij izbrane nepremičnine iz spletne storitve Google zemljevidi (Slika 26 a). Okrožje Ontario v
okviru spletnega kartografskega servisa omogoča dinamični pregled vsebin za obdobje od leta 2006
naprej (Slika 26 c). Spletni kartografski servis okrožja Hennepin (Slika 26 b) omogoča vpogled tudi v
prodajno ceno in leto, ko je bila nepremičnina prodana. New York (Slika 26 d) v okviru davčnega
spletnega kartografskega servisa omogoča vpogled v pravne in druge spremembe (Alteration book) za
izbrano nepremičnino, vključno s kartografskimi prikazi. Okrožje Baldwin v okviru spletnega
kartografskega servisa med drugim prikazuje podatek o oceni davka na nepremičnino (Slika 26 e). V
okviru spletnih kartografskih servisov je na voljo tudi vpogled v podatke o višini plačanega davka na
nepremičnino po letih oziroma davčni dolg (npr. okrožje Stearns, Slika 26 f). Nepremičnine, za katere
zavezanec za plačilo davka tega v preteklih petih letih ni poravnal, so na kartah posebej označene
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(okrožja so jih zasegla in dala v prodajo). Spletni kartografski servisi (npr. okrožja Denver) omogočajo
vpogled v davčne obveznosti, povezane z nepremičninami, in možnost spletnega plačila davka. Spletni
kartografski servisi ob naštetih storitvah omogočajo tudi iskanje nepremičnin z izbranimi lastnostmi,
prikaz podatkov o nepremičninah na izbranem območju, prikaz predpripravljenih tematskih kart ali
tematski kartografski prikaz izbranih podatkov (Slika 26).

a) Okrožje Washington, DC (https://dcoz.dc.gov/page/zoning-maps-district-columbia, pridobljeno
21. 9. 2016)

b) Okrožje Hennepin (https://gis.hennepin.us/property/map/, pridobljeno 21. 9. 2016)
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Slike 26

c) Okrožje Ontario (http://oncorng.co.ontario.ny.us/Html5Viewer/index.html?viewer=oncor.OnCOR
_HTML5, pridobljeno 23. 9. 2016)

d) Okrožje New York (http://gis.nyc.gov/taxmap/, pridobljeno 23. 9. 2016)
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Slike 26

e) Okrožje Baldwin (http://isv.kcsgis.com/al.baldwin_revenue/, pridobljeno 16. 9. 2016)

f) Okrožje
Stearns
17. 9. 2016)

(https://gis.co.stearns.mn.us/TaxForfeit-Dev/Default.aspx,

pridobljeno

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Slike 26

g) Spletni kartografski servis za prikaz podatkov o prihodkih od davka na nepremičnine po okrožjih
Združenih držav Amerike (Tax Policy Center, 2013)
Slika 26: Spletnih kartografski servisi okrožij Washington, Hennepin, Ontario, New York, Baldwin in
Stearns
Figure 26: Web map service of counties Washington, Hennepin, Ontario, New York, Baldwin in
Stearns
Obravnavani spletni kartografski servisi omogočajo sočasen prikaz več slojev podatkov, katerih izbira
je v domeni uporabnika. Pri tem na neenoten način prikazujejo prostorske pojave in njihove atribute.
Slednje vpliva na zaznavanje, razumevanje, možnost primerjanja in posledično uporabnost prikazanih
podatkov. Neenotni so tudi vsebina karte, vrsta spletne karte (dinamična, statična, interaktivna),
število tematskih slojev, ravni prikaza podatkov, izbira barv in drugih kartografskih simbolov,
kartografske podlage, izvenokvirna vsebina, legenda, omogočanje orientacije in gibanja v prostoru,
omogočanje kartometričnih poizvedovanj ter število in vrste funkcij.
Z razvojem tehnologije, novih metod zajema podatkov ter zahtev po ustreznem evidentiranju pravic,
obveznosti in odgovornosti v prostoru (uvedba 3R-nepremičninskih enot) so zaznane pomembne
spremembe tudi na področju kartografije. Večpredstavnostna spletna okolja so prispevala k
uporabnosti in prilagodljivosti kart. Pri tem geografska vizualizacija (geovizualizacija) 89 omogoča
89

Geovizualizacija je integracija pristopov iz kartografije, vizualizacije v znanstvenem računalništvu, slikovne analize,
vizualizacije informacij, raziskovalne analize podatkov in geografskih informacijskih sistemov z namenom zagotovitve
teorije, metod in orodij za vizualno raziskovanje, analize, sinteze ter predstavitve prostorskih podatkov (MacEachren et al.,
2001). Je oblikovanje in uporaba vizualnih prikazov za lažje razumevanje prostorskih podatkih in oblikovanje znanj o
prostorskih podatkih (Longley at al., 2007).
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nove možnosti za vizualno raziskovanje prostorskih podatkov na podlagi interaktivnosti, dinamičnosti
in upodobitve podatkov v treh ali več razsežnostih. Z naglim razvojem spletne interaktivne
večpredstavnostne tehnologije rasteta tudi pomen in uporabnost večpredstavnostne kartografije, s
čimer se z razvojem tehnologije širi tudi krog uporabnikov. Razvoj vsenavzoče kartografije omogoča
aktivno uporabo kart s povezovanjem prostorskih podatkov in podobe stvarnega sveta. Uporabnikom
ter vsebini kartografskega prikaza prilagojeno dodajanje večpredstavnostnih elementov lahko izboljša
uporabniško izkušnjo in znanje ter razumevanje prikazane vsebine. Z večpredstavnostjo naj bi
povečali pasovno širino prenosa (prostorskih) podatkov do uporabnika. Uporabniku je s tem
omogočeno hkratno ali zaporedno pridobivanje istih podatkov na različne načine, z več čutili ali v več
oblikah (interaktivne karte, večrazsežni prikazi, prostorske fotografije, ulični pogled, prikaz na
prilagojenih zaslonih – tablice, pametni telefoni, očala, digitalni papir idr.). Tovrstne upodobitve
podatkov postajajo vse bolj privlačne, dostopne in uporabne na različnih področjih (Kozmus
Trajkovski et al., 2015). Z nazornimi in razumljivo prikazanimi podatki na tematskih digitalnih kartah
je mogoče spremljati, analizirati ter ugotavljati najrazličnejše pojave, vzorce, zakonitosti obravnavanih
pojavov, njihovo medsebojno odvisnost, razporejenost v prostoru in času. Dostop do podatkov in
ustrezne metode prikaza prostorskih in drugih podatkov (2R- in 3R-prikazi, razpršeni prikazi,
mozaični prikazi, projekcijske metode, paralelni koordinatni sistem, metode z ikonami, hierarhične
metode, točkovne metode, prostorsko-časovna kocka idr.) pomembno vplivajo na učinkovitost in
pravilnost odločitev ter komunikacijo z deležniki na najrazličnejših področjih obravnave, tudi na
področju vrednotenja in obdavčitve nepremičnin (Department of Taxation and Finance, 2017; Morgan
et al., 2005).
Vprašanje, kako na tematskih kartah čim bolj učinkovito prikazati različne pojave, da bodo uporabniki
dobili jasno predstavo njihovega stanja v prostoru, je v kartografiji vedno znova aktualno. Da bi lahko
nanj ustrezno odgovorili, je treba ustrezno pozornost nameniti seznanjanju z različnimi elementi kart,
spoznavanju računalniške tehnologije, še zlasti pa kartografskim načelom. Slednja morajo kljub
številnim dogovorjenim postopkom nuditi možnost svobodnega izražanja ter odločanja, saj je le na ta
način zagotovljeno uspešno vsebinsko in grafično oblikovanje kartografskih vsebin (Fridl, 1999).
Kartografija uporablja kartografske znake za enotno razumevanje geografske raznolikosti ali
posameznih pojavov stvarnega sveta. Ti predstavljajo poseben grafični jezik in omogočajo
komunikacijo med izdelovalcem in uporabnikom karte (Petrovič, 2006b; Vasilev, 2006b). Z njimi
lahko prikazujemo tudi pojave, ki jih v naravi ne zaznavamo, prikažemo lahko njihovo dinamiko,
označujemo kvalitativne in kvantitativne lastnosti prikazanih elementov. Pri tem se uporabljajo npr.
barve, pike (Slocum et al., 2009) ali preprosti geometrijski elementi (MacEachren, 1994). Večina
znakov prikazuje določeno stvar, pomen ali dogodek, lahko pa imajo več pomenov. Z uporabo
izbranega tipa znakov, vendar različnih oblik, barv, vzorcev ali smeri, se običajno prikazujejo tiste
lastnosti elementov (kakovost), ki jih je mogoče predstaviti v grafični obliki. Če se poleg ustreznih
lastnosti pojavov želita s številčnimi vrednostmi prikazati še njihova velikost ali pogostost pojavljanja
(kvantiteto), je to mogoče doseči spreminjanjem velikosti točkovnih kartografskih znakov,
spreminjanjem barv oziroma stopnjevanjem svetlostnih vrednosti. Prikazati je mogoče tudi časovni
prerez nastanka ali razvoja posameznih pojavov oziroma oblik s statičnimi ali dinamičnimi prikazi
(Fridl, 1999).
Če želi izdelovalec kart izboljšati prenos prostorskih informacij do uporabnika, so nujne informacije
uporabnika o uporabnosti izdelka, pri čemer je pomembna informacija o stopnji uporabnikovega
dojemanja in razumevanja kartografskega prikaza in s tem povezano posredno informacijo o
pravilnosti in popolnosti prikaza ter težavah pri njegovem zaznavanju (Rojc, 1986). Ob tem je treba
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upoštevati tudi raven t. i. kartografske in prostorske pismenosti uporabnikov, znanje in sposobnosti
uporabe tovrstnih prikazov in njihovo razumevanje (Häberling, 2003). Oviro lahko predstavlja tudi
uporaba neustrezne oziroma uporabniku ne povsem prilagojene aplikativne rešitve prikaza podatkov.
Glede na to, da je na področju obdavčitve nepremičnin prepoznan zelo širok krog možnih uporabnikov
tovrstnih storitev ter hkrati povezan z upodobitvijo številnih prostorskih in drugih podatkov, bi morali
biti kartografski prikazi ustrezno prilagojeni določenim skupinam, kar lahko otežuje zasnovo in
izvedbo podatkovnega modela ter metode prikaza podatkov o nepremičninah.
Pri oblikovanju tematskih kart (klasičnih, elektronskih) moramo biti pozorni na oblikovanje osnovnih
elementov karte (Duka, 2007): naslova karte, legende, merila, orientacije, kartografske mreže in polja
karte. Elektronske karte so ponavadi dopolnjene še z orodji za upravljanje s podatki in interakcijo s
poljem karte (funkcijski gumbi, navigacija idr.) (Zupan Vrenko, 2013). Pozornost pri izdelavi
tematske karte je treba nameniti tudi izboru ustreznega merila karte. Merilo je pomemben matematični
element karte. Od njega sta odvisna območje prikaza in raven podrobnosti prikaza kartografske
vsebine. V primeru elektronskih kart lahko uporabnik, običajno v okviru opredeljene meje, to je
območje, prikazano na monitorju (območje prikaza), izbere prikaz podrobnosti in merilo karte.
Omejitev velikosti karte je opredeljena z velikostjo prikazovalnika. S tem je uporabniku omogočeno,
da si podrobno ogleda posamezni del polja karte (Zupan Vrenko, 2013). Na elektronskih kartografskih
prikazih je izbor prikaza (oblike) merila odvisen od zasnove celostne podobe. Merilo je lahko
številčno, grafično (linearno) ali opisno (neposredno) (Petrovič, 2006). Merilo v večji meri določa tudi
raven podrobnosti prikaza in s tem načine prikaza tudi drugih tematskih vsebin in uporabo različnih
kartografskih znakov. Zaradi različnih ravni spodobnosti razumevanja in poznavanja kartografskih
matematičnih elementov je v številnih spletnih kartografskih servisih za uporabnike na voljo podpora
za izmero razdalj (najkrajša razdalja, razdalja med točkami po izbrani površini) in površin v 2R- in
3R-prostoru (Slika 27).
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Slika 27: Primer izmere razdalje v 2R- in 3R-prostoru (vir podatkov: Geodetska uprava RS, lastni
prikaz)
Figure 27: Example of measurement of the distance in 2D and 3D space (data source: Geodetska
uprava RS, Authors' own presentation)
Poleg tehnične izdelave kart sta eni od glavnih nalog kartografije oblikovanje in uporaba ustreznega
sistema kartografskih izraznih sredstev, ki pri uporabnikih kart ustvarijo čim bolj nazorno predstavo o
oblikah, velikostih, razporeditvi in lastnostih objektov in pojavov v prostoru. S kartografskimi
izraznimi sredstvi se prikazujejo tudi objekti abstraktne narave, ki jih na zemeljskem površju ni
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mogoče zaznati (Fridl, 1999), npr. meje administrativnih območij (občin, naselij, vrednostnih con, con
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča idr.).
4.5 Večrazsežni kartografski prikazi
Področje večrazsežnega modeliranja stvarnosti je v zadnjih dveh desetletjih, predvsem z razvojem
informacijsko komunikacijske tehnologije, interneta, GIS-tehnologije, tehnologije in metod zajema
prostorskih podatkov, razvoja mobilnih naprav in aplikacij, doživelo izjemno rast in razvoj ter
uporabnost na številnih znanstvenih in strokovnih področjih ter v vsakdanjem življenju.
Häberling (2005) 3R-karte opredeljuje kot računalniško izdelan model prikaza trirazsežnih prostorskih
podatkov s kartografsko vsebino. Petrovič (2007) 3R-karto opredeljuje kot vsako upodobitev
geografske stvarnosti, ki ni tlorisna in omogoča položajno ter pomensko pridobitev podatkov o
prikazanih objektih in pojavih. Je računalniško izdelan, matematično določen, 3R-znakovno opremljen
in posplošen prikaz zemeljskega površja z naravnimi ter zgrajenimi objekti in pojavi. Opredelitev
pojma večrazsežne karte se nanaša na prikaz podatkov v več razsežnostih, pri čemer trem prostorskih
razsežnostim dodamo še dodatne (čas, raven podrobnosti prikaza, velikost, starost idr.). Z večanjem
števila razsežnosti prikaza se ponavadi povečujeta tudi število podatkov in kompleksnost prikaza, kar
lahko zmanjšuje njegovo uporabnost in učinkovitost.
4.5.1 Pregled dosedanjih raziskav na področju večrazsežnih kartografskih prikazov
Izvedene so številne študije in raziskave na področju metod in tehnik 3R-/4R-upodobitev prostorskih
in s prostorom povezanih podatkov in informacij (El-Hakim et al., 2004; Abayowa, 2015; Kolbe, 2009
idr.) ter na področju tehnologije (Fanini et al., 2011), uporabnosti (Virtanen et al., 2015), zaznave in
razumevanja 3R-/4R-kartografskih upodobitev (Petrovič et al., 2005; Schobesberger et al., 2008).
Predvsem je dan poudarek na proučevanje učinkovitosti prikazov ob uporabi sodobnih medijev (Jobst,
2004; Yan et al., 2014). Zaznan je stalen proces razvoja teoretičnih izhodišč in standardov za
večrazsežno upodobitev podatkov (CityGML, XPlanGML, KML, XML, X3D, BIM, CAD, SIST EN
ISO 19136:2009 Geografske informacije – Jezik za označevanje geografskih podatkov (GML), ARML
2.0 idr.). Pomemben poudarek je dan tudi razvoju inovativnih metod in tehnik upodobitve podatkov,
ob podpori vse hitreje razvijajoče se tehnologije, ki omogoča tovrstne prikaze (3R-televizije, 3R-očala,
navidezna resničnost, hologrami in ostali prostorski prikazovalniki, ki omogočajo popolno fiziološko
pogojeno 3R-zaznavo idr.) za čim učinkovitejše razumevanje prostorskih pojavov in prostorskočasovnih procesov. Vzporedno se razvijajo uporabnikom prilagojene in prilagodljive metode, orodja in
aplikativne rešitve, ki širokemu krogu uporabnikov omogočajo čim preprostejše razumevanje vse bolj
kompleksnih in prepletenih prostorskih pojavov in konceptov ter semantičnih razmerij (Agugiaroa et
al., 2011; Kibria et al., 2009; Pierrot Deseilligny et al., 2011). Številne raziskave so osredotočene na
razvija t. i. inteligentnih prostorskih upodobitev, ki so odzivne na vedenje uporabnikov (Cook et al.,
2009; Buoncompagni et al., 2015; Remagnino et al., 2005; Yew et al., 2011). Hkrati se ob potrebah in
zahtevah uporabnikov razvijajo tudi druge znanstvene veje, povezane z upodobitvijo prostorskih
podatkov in človeškim vedenjem, zaznavo, kognitivno obremenitvijo, učenjem, reševanjem
problemov, razumevanjem znakovnih informacij in sporočil, prostorskim opismenjevanjem idr.
Reševanje problema prikaza velikih količin prostorsko-časovnih podatkov z več spremenljivkami je
predmet številnih raziskav, povezanih z novimi pristopi k prikazu tovrstnih podatkov, npr. časovno
kocko z več spremenljivkami (Multivariable-Time-Cube) in paralelno koordinatno izrisovalno
časovno kocko (Parallel Coordinate Plot-Time-Cube) v povezavi s prostorsko-časovno kocko (SpaceTime-Cube) (Li et al., 2005). Te metode prikaza omogočajo večjo funkcionalnost in uporabnost v
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prostorsko-časovnih aplikacijah (Kraak, 2011). Prostorsko-časovno združevanje in upodobitev
podatkov (Spatio-Temporal Data Integration and Visualization) sta v znanstveno-raziskovalnem
smislu osredotočena na prostorsko-časovne analize in problematiko združevanja podatkov različnih
ločljivosti (ITC, 2008).
4.5.2 Koncept večrazsežnih kartografskih prikazov na področju vrednotenja in obdavčitev
nepremičnin
Tri- in večrazsežnostne karte lahko ločimo glede na (Zavadlav, 2003) način prikaza (znakovni ali
fotorealistični prikaz) in dinamičnost prikaza (statična slika ali animiran kartografski prikaz). Pri
znakovnem prikazu lahko vsebino 3R-karte prikažemo s kartografskimi znaki, pri čemer upoštevamo
postopke kartografske generalizacije. Manjše in manj pomembne vsebine lahko izpustimo in
prikažemo večje in pomembnejše vsebine. Prednost takih kart je, da so manj obremenjene ter zato
uporabniku omogočajo hitrejše pridobivanje izbranih prostorskih informacij. Posebej zanimiva in
razširjena je 3R-kartografska upodobitev visoke stopnje podrobnosti, kadar je potreben razumljiv in
nazoren prikaz urbanega okolja, kjer zgrajeni objekti s svojo višino in zelo dobrim približkom
dejanskega videza ali celo fotorealistično kakovostjo omogočajo dodatno zaznavo in interpretacijo
lastnosti nepremičnin in s tem dodano informacijsko in uporabno vrednost (Slika 28). S pomočjo
upodobitve visoke stopnje podrobnosti je mogoče zaznavati tako vidne kot druge lastnosti
nepremičnin (notranji prostori, če so na voljo ustrezni podatki), med njimi tudi elemente, ki vplivajo
na določitev vrednosti nepremičnin in kasnejšo odmero davka na nepremičnine.

a)

b)

c)

d)

Slika 28: Primer različnih podrobnosti 3R-prikaza urbanega območja (vir: ESRI, 2012a)
Figure 28: Example of different detail of 3D presentation of urban area (source: ESRI, 2012a)
Prednosti 3R-kart so predvsem prilagodljivost pogleda, preprosta upodobitev in razumevanje višinskih
razlik in topografskih značilnosti v prostoru, možnost izbora in prekrivanja tematskih slojev idr. Med
slabosti 3R-kart štejemo, da ni mogoče meriti dolžin in razdalj s klasičnimi načini, ponavadi zaradi
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spreminjajočega se merila in pogleda niso vidni vsi objekti (npr. višji objekt prekriva nižjega, bližnji
bolj oddaljenega). V primeru kart z visoko stopnjo podrobnosti prikaza je informativna vrednost
prikaza omejena le na najbližji del prikaza (v velikem merilu) (Petrovič, 2007). Za večrazsežne
upodobitve visoke ravni podrobnosti ali velikih območij so potrebni razmeroma obsežni podatki.
Podatki za izdelavo 3R-modelov so lahko vektorske topografske baze, ortofoto, podatki iz lidarskih
meritev, satelitski posnetki visoke ločljivosti, digitalni model višin itd. Pri tem sta pomembni tudi
usklajena in razmeroma visoka raven kakovosti uporabljenih podatkovnih nizov (predvsem položajna
točnost podatkov) in zagotovljena medopravilnosti uporabljenih zbirk podatkov.
Koncept večrazsežnega prikaza podatkov na v disertaciji obravnavanem področju temelji na izhodišču
prikaza čim stvarnejšega stanja v prostoru, povezanega s prikazom dejavnikov vpliva na določitev
davčne osnove. Pri tem osnovni 2R-/3R-/4R-prikaz nepremičnine dopolnimo z rastrskimi sloji
(ortofoto), ustrezno glajenim digitalnim modelom višin, mejami parcel, sosednjimi in drugimi
pomembnimi objekti (za lažjo orientacijo), gospodarsko javno infrastrukturo, prometnicami, vodnimi
telesi in mejami administrativnih enot oziroma con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča ali vrednostnih con, vplivnih območij idr. Ob tem je možen prikaz atributov ter drugih
podatkov, ki dodatno obogatijo vsebino ter vplivajo na učinek sporočilnosti (s standardnimi ali posebej
oblikovanimi kartografskimi simboli, besedilom v posebnem oknu ali na objektu). Ob izbranem
objektu prikažemo le del geografskega območja, ki je pomemben za prikaz želenih pojavov. Dodamo
izbrane orientacijske kartografske elemente: objekte za pojasnila, navedbo položaja (besedilni zapis
koordinat, označitev s kartografskimi znaki), navedbo smeri (za določitev smeri pogleda in geografske
usmeritve objekta), merilo in razdalje. Pri prikazu upoštevamo še ustrezen izbor barv (glede na rabo
nepremičnine, starost, informacije glede kakovosti podatkov, morebitne topološke in druge napake
idr.), tonske vrednosti, tehniko označevanja, posebne učinke. Pri tem je smiselno, da lahko uporabniki
sami izbirajo oziroma spreminjajo vrednosti določenih kartografskih spremenljivk (velikost besedila,
barve, tonske vrednosti), z možnostjo prikaza le izbranih slojev ali objektov (v primeru prekrivanja)
idr.
Pomembna je ustrezna zasnova grafičnega uporabniškega vmesnika ali spletnega pregledovalnika, ki
je bistvenega pomena za učinkovit kartografski prikaz. Pri zasnovi grafičnega uporabniškega
vmesnika je, kot navaja Kraak (2003), treba upoštevati dejavnike kakovosti (povezane s
funkcionalnostjo, kartografsko teorijo, upravljanjem s podatki), uporabnosti, prilagodljivosti
uporabniku ter stroške vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja. Razvita ali v razvoju so številna
načela, smernice, priporočila, navodila in standardi za podporo procesu načrtovanja interaktivnih
sistemov. Uveljavljena sta denimo mednarodna standarda EN ISO 9241-210:2010 Ergonomija
medsebojnega vpliva človek-sistem – 210. del: Procesi načrtovanja interaktivnih sistemov,
osredotočenih na človeka in SIST EN ISO 9241-151:2008 Ergonomija medsebojnega vpliva človeksistem – 151. del: Smernice za oblikovanje uporabniških vmesnikov za svetovni splet (World Wide
Web). V pripravi sta med drugim standarda ISO/DIS 9241-112:2016 Ergonomija medsebojnega vpliva
človek-sistem – 125. del: Navodilo za vizualen prikaz informacij in ISO/FDIS 9241-112:2016
Ergonomija medsebojnega vpliva človek-sistem -–112. del: Načela za prikaz informacij.
Preden uporabnik razume oziroma prepozna pomen predstavljenih podatkov, jih mora najprej zaznati
oziroma občutiti. Če uporabnik ne zazna ali spregleda prikazan podatek ali podatke, jih ne more
razumeti. Ob tem lahko uporabnik zazna podatke, ki jih ne razume. Po ISO/FDIS 9241-112:2016 so za
oblikovanje in vrednotenje grafičnih uporabniških vmesnikov pomembna načela zaznavnosti
(detectability), razločnosti (discriminability), ustreznosti (appropriateness), konsistentnosti
(consistency) in razumljivosti (comprehensibility). Pri tem je treba upoštevati hierarhijo prikazanih
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podatkov, vidik upravljanja prikaza velikih količin podatkov, vizualno kakovost (čitljivost,
preglednost), minimizacijo motenj v prikazu, obliko, barvo in velikost prikaza pojavov, razporeditev
na zaslonu oziroma mediju, hkrati pa zagotoviti celovito preglednost nad grafičnim uporabniškim
vmesnikom, preprosto navigacijo in orientacijo, poizvedovanje po podatkih, izbor podatkovnih slojev,
preoblikovanje prikaza idr. Celostna zasnova mora slediti sodobnim trendom in zakonitostim na
področju oblikovanja.
Uporabniško razširjeni grafični uporabniški vmesniki omogočajo spletno interaktivno prilagajanje
prikaza s funkcijo vrtenja opazovanega objekta, približevanja in oddaljevanja pogleda idr. Napredni
uporabniški vmesniki (WebVR API idr.) omogočajo nadgradnje uporabniške izkušnje, kot so sledenje
premikom glave uporabnika, krmilniki, npr. 6DoF (Six degrees of Freedom), pa tudi sledenje gibanja
uporabnika v prostoru (roomscale tracking).
Razvoj tehnologije in metod zajema, obdelave in prikaza prostorskih podatkov spodbuja njihovo vse
širšo uporabo na različnih strokovnih in znanstvenih področjih, kot tudi v vsakdanjem življenju. Z
rastjo uporabe mobilnih naprav (Stiakakis et al., 2016) raste tudi razvoj aplikacij, ki uporabljajo
lokacijske podatke oziroma prostorskim in drugim pojavom pripišejo lokacijo (geo tagging). Vse več
mobilnih aplikacij omogoča povezovanje podatkov z lokacijo in prikaz na kartah (Kádár, 2013; Shin
et al., 2014), v povezavi s turističnimi storitvami, usmerjanjem, marketingom, socialnimi omrežji,
športom in rekreacijo, kriznim upravljanjem, prostorskimi procesi, izobraževanjem idr. Razvoj
mobilnih naprav in aplikacij je v zadnjem desetletju korenito spremenil dostop do (prostorskih)
podatkov in njihovo rabo. Uporabniki lahko s pomočjo namiznih in mobilnih aplikacij obstoječim
podatkom dodajajo svoje znanje, jih nadgrajujejo in posodabljajo, s čimer se odpira obsežen prostor za
nove storitve in rešitve na tem področju. Z razvojem mobilne tehnologije se vse aktivneje razvija tudi
področje zaznave in prikaza prostorskih in s prostorom povezanih podatkov na mobilnih napravah. Ti
uporabnikom omogočajo možnosti prilagoditve prikaza podatkov, vnaprejšnje predvidevanje
uporabnikovih potreb in s tem prikaza želenih ali izbranih podatkov. Vse večji pomen na tem področju
pridobivajo mobilne in druge storitve, ki omogočajo obogateno (nadgrajeno, razširjeno, dopolnjeno)
(Kirar, 2016) resničnost prikaza podatkov. Koncept obogatene resničnosti se nanaša na souporabo
dejanske (iz stvarnega sveta) in računalniško ustvarjene digitalne informacijo fizičnega sveta (Höllerer
et al., 2004). Obogatena resničnost se, kot poudarjajo Milgram et al. (1994), nanaša na širši koncept t.
i. mešane resničnosti, v katerem se združujeta stvarni in navidezni (virtualni) svet. Obogatena
resničnost, katere začetki segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, postaja ena najpomembnejših
razvojnih smeri na področju mobilne tehnologije in aplikacij ter prikaza podatkov.
Obogatena resničnost je način prikaza podatkov, ki obogati sliko stvarnega okolja z računalniško
ustvarjenimi podobami. Azuma (1993) opredeljuje obogateno resničnost kot kombinacijo prikaza
podob stvarnega sveta in navideznih predmetov v realnem času. Burrell et al. (2002) poudarjajo, da
obogatena resničnost izboljša razumevanje in interakcijo s fizičnim svetom. Je medij, v katerem
digitalna informacija prekriva podobo fizičnega sveta, je prostorsko in časovno usklajena s fizičnim
svetom ter je interaktivna v realnem času (Craig, 2013).
Zaradi vse bolj kakovostne senzorne tehnologije v mobilnih napravah in možnosti vse bolj
kakovostnega zajema, obdelave in shranjevanja slik, se področje obogatene resničnosti hitro širi tudi v
vsakdanjo uporabo, kjer koli in kadar koli (Kavakli, 2015). Tehnologija preko uporabniških
vmesnikov omogoča razmeroma preprosto povezavo podatkov o lokaciji, digitalnih vsebin in slike
stvarnega sveta v realnem času. Zato je, kot poudarjajo Cookavova et al. (2009), Buoncompagnijeva et
al. (2015), Remagnino et al. (2005) in Yew et al. (2011), vse pomembnejša na področju ambientalne
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inteligence in pametnih okolij. Je hitro razvijajoče se področje za bogatenje prikazov in podatkov o
fizičnem svetu v povezavi z digitalnimi vsebinami ter ima, kot poudarjajo Rautenbachova et al.
(2016), potencial, da korenito vpliva na prihodnji razvoj načinov dostopa in prikaza podatkov.
Olsson et al. (2012) pri raziskavi motivov za uporabo obogatene resničnosti ugotavljajo, da so
pomembno odvisni od številnih dejavnikov – uporabnikove usmerjenosti k novostim in inovativnosti,
pretekle izkušnje, želje po nadzoru, potrebe po interakciji z okoljem, kompleksnosti storitve, načina
uporabe tehnologije, tveganja pri uporabi, tehnološke usmerjenosti uporabnika idr. Pri tem Olsson et
al. (2012) ugotavljajo, da sta z uporabniškega vidika najpomembnejši kakovost prikaza digitaliziranih
podatkov in njihova časovna veljavnost, pri čemer poudarjajo pomen pridobitve potrebnih podatkov v
realnem času.
Obogatena resničnost lahko pomembno prispeva k izboljšani uporabniški izkušnji tudi na področju
večrazsežnih prikazov objektov in drugih pojavov v prostoru za potrebe boljšega razumevanja sistema
vrednotenja in vpliva dejavnikov na določitev davčnega bremena. S povezavo podatkov o
nepremičninah (register nepremičnin), lokacijo nepremičnine (centroid stavbe ali parcele), prej
opisanim pristopom oblikovanja georeferenciranih 3R-modelov stavb in delov stavb je mogoče
razmeroma hitro in stroškovno vzdržno vzpostaviti sistem mobilne obogatene resničnosti, ki
uporabniku kjer koli in kadar koli omogoča prikaz izbranih podatkov o nepremičninah, vključno z 3Rmodelom stavb v vidnem obsegu. S pomočjo algoritma samodejnega prepoznavanja stavb (Yuan et al.,
2016) ali z uporabniško izbiro se določi želena stavba (ali parcele), ki so ji prirejeni izbrani podatki in
prikazani v obliki geografskih oznak (geotag), s prepletom slike dejanskega stanja v naravi (Slika 29).
V nadaljevanju je predstavljen primer povezave klasičnega obvestila z dodatkom VR-kode za prikaz
podatkov o nepremičninah na mobilnih napravah ob podpori obogatene resničnosti. Slika 30 prikazuje
primer 3R-modela stavbe, prikazan na mobilni napravi s pomočjo aplikacije Augment. Na ta način
lahko klasično obvestilo nadgradimo oziroma obogatimo z vrsto podatkov in z učinkovitejšim ter
uporabniku prilagojenim načinom prikaza izbranih podatkov. Tovrstni kartografski prikaz podatkov bi
lahko pomembno prispeval k razumevanju določitve davčne osnove, dvigu kakovosti prostorskih in
drugih podatkov o nepremičninah, z aktivnejšo vlogo uporabnika tudi k dvigu prostorske pismenosti,
zavedanju pomena prostora in učinkovitejši komunikaciji z drugimi deležniki v procesu vrednotenja in
obdavčevanja nepremičnin.
Pri zasnovi podatkovnega modela in kasneje oblikovanju kartografskih izraznih sredstev na področju
vrednotenja in obdavčitve nepremičnin, namenjenih predvsem laični javnosti, se je treba nasloniti na
standardizirane, dogovorjene, uveljavljene in tehnologiji ter predvsem uporabnikom prilagojene,
vendar enotne kartografske znake. Menimo, da je mogoče zasnovati takšen nabor kartografskih
znakov in grafičnih spremenljivk, ki so uporabni ne glede na vrsto medija, kjer se uporabljajo
(klasične tiskane karte, spletni pregledovalniki, obogatena resničnost). Slednje je pomembno zaradi
enotnosti prikaza prostorskih pojavov, učinkovitejše sporočilnosti kartografskega prikaza,
kakovostnejše zaznave in razumevanja lastnosti prikazanih pojavov. Zasnova kartografskih znakov,
prilagojenih tudi prihodnjemu razvoju tehnologije, vpliva na višjo raven uporabnosti, zmanjšuje
stroške, predvsem pa zagotavlja njihovo večuporabnost in razumevanje.
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a) Slika stvarnega sveta

b) Prikaz stavbe z lokacijsko oznako in prikazom
podatkov o stavbi in delih stavb

c) Zaznavanje stavbe in robov

d) Prikaz mrežnega 3R-modela stavbe in linijskih
objektov gospodarske javne infrastrukture

Slika 29: Prikazi podatkov o nepremičninah in dejavnikih vpliva na določitev davčne osnove s
pomočjo obogatene resničnosti (vir: lastni prikaz)
Figure 29: Presentations of real estate data and factors affect the determination of the tax base through
augmented reality (source: Authors' own presentation)

a) Obvestilo o zbirnih podatkih o b) Prikaz podatkov o stavbi v obliki obogatene resničnosti
stavbah in delih stavb ter
informativnem izračunu davka
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Slike 30

c) Prikaz podatkov o stavbi v obliki obogatene d) Prikaz podatkov o stavbi v obliki obogatene
resničnosti
resničnosti
Slika 30: a) Prikaz opisnih podatkov o nepremičninah in b), c) ter d) s pomočjo obogatene resničnosti
(vir: aplikacija Augment; lastni prikaz)
Figure 30: Presentation of descriptive data of real property and b), c) and d) presentations in
augmented reality (source: application Augment; Authors' own presentation)
V nadaljevanju so predstavljena teoretična izhodišča oblikovanja kartografskih znakov z uporabo
grafičnih spremenljivk, s predlogom nekaterih primerov, namenjenih v disertaciji obravnavani temi.
4.6 Kartografska izrazna sredstva
Kartografska izrazna sredstva se, kot navajajo Rojc et al. (1986), uporabljajo kot grafične kode za
prikaz podatkov. Razporejajo se glede na prostorski položaj pojavov, ki jih prikazujejo, pri čemer
lahko zaradi metod kartografskega prikaza ali metode generalizacije odstopajo od natančne lokacije
pojava v naravi. Poznamo več tipov kartografskih izraznih sredstev, npr. kartografske znake, napise,
diagrame idr. (Toskić, 2014). V nadaljevanju so podrobneje predstavljene teoretične osnove in
koncepti zasnove dveh najpogosteje uporabljenih izraznih sredstev pri izdelavi kartografskih prikazov
v disertaciji – kartografskih znakov in grafikonov.
4.6.1 Kartografski znaki
Kartografski znaki so dogovorjeni znaki, ki ponazarjajo različne objekte in pojave v naravi, so
prilagojeni merilu in namenu karte ter pojasnjeni v njeni legendi. Predstavljajo poseben grafični jezik
in omogočajo komunikacijo med izdelovalcem in uporabnikom karte. Z njimi lahko prikazujemo tudi
pojave, ki jih v naravi ne zaznavamo, dinamiko pojavov, označujemo kvalitativne in kvantitativne
lastnosti prikazanih elementov in, na primer na ravnini, prikazujemo tretjo dimenzijo – višino
(Petrovič, 2006).
Kartografske znake delimo glede na razširjenost ali vrsto pojava, ki ga prikazujejo (točkovne, linijske,
površinske in prostorske) ali glede na obliko (geometrične, nazorne ter črkovno-številčne). O videzu
kartografskih izraznih sredstev za prikaz topografskih elementov kart obstajajo dogovorjeni
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kartografski ključi. Pravilnik o kartografskem ključu (2014)90 določa kartografski ključ za državno
topografsko karto v merilu 1 : 50.000 in državne pregledne karte v merilih 1 : 250.000, 1 : 500.000,
1 : 750.000 in 1 : 1.000.000. Kartografski ključ je sestavljen iz (Pravilnik o kartografskem ključu,
2014): kartografskih znakov, s katerimi se prikazujejo objekti na državni topografski karti, delitve
območja Slovenije na liste državne topografske karte in kartografskih znakov, s katerimi se
prikazujejo objekti na državnih preglednih kartah. Pri tem so za kartografske znake, s katerimi se
prikazujejo objekti na državni topografski karti, določeni naslednji podatki: objektno področje,
objektna skupina in objektni tip z identifikacijsko številko, kartografski znak in dimenzije ter barva
kartografskega znaka. Geodetska uprava RS je na podlagi določil Pravilnika o geodetskem načrtu
izdala Topografski ključ za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, katere sestavni del je tudi
knjižnica topografskih znakov, in sicer: geodetske točke, meje, stavbe in gradbeni inženirski objekti,
naravni elementi topografije ter zemljepisna imena in napisi (Geodetska uprava RS, 2006). Na Sliki 31
primeroma navajamo topografske znake, uporabljene v Sloveniji in na Hrvaškem. Topografski znaki
lahko objekt ali pojav, kot poudarja Petrovič (2006), prikazujejo v merilu ali izven upoštevanja merila.
Površine – vode, gozdovi itd., so na karti prikazani v merilu. Znaki so sestavljeni iz linije, ki označuje
mejo razprostrtosti prikazanega elementa (konturna linija), in pojasnilnega polnila (vzorca ali barve).
Na tematskih kartah je uporabljena le posamezna vrsta kartografskih znakov (Fridl, 1999; Monmonier,
1996; Slocum et al., 2009).
Ime
Stanovanjska stavba

Topografski znak (Slovenija)

Stavba v izgradnji

Ni znaka

Topografski znak (Hrvaška)

Podhod

Športni objekt (stadion)
Stadion

Slika 31: Primeri topografskih znakov (vir: Geodetska uprava RS, 2006; Državna geodetska uprava
RH, 2011)
Figure 31: Examples of topographic signs (source: Geodetska uprava RS, 2006; Državna geodetska
uprava RH, 2011)
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (2007)91 določa tudi enotne
grafične znake za prikazovanje območij osnovne in podrobnejše namenske rabe (Preglednica 9).

90
91

Ur. l. RS, št. 54/14.
Ur. l. RS, št. 99/07.
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Preglednica 9: Primeri enotnih grafičnih znakov za prikazovanje območij osnovne in podrobnejše
namenske rabe (vir: Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave …, 2007)
Table 9: Examples of uniform graphical symbols for areas of basic and detailed land use (source:
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave…, 2007)
Namenska raba
Stavbna zemljišča

Grafični znak

Lastnosti grafičnega znaka
Barva polnila (RGB): 255, 191, 191

Kmetijska zemljišča

Barva polnila (RGB): 194, 255, 191

Gozdna zemljišča

Barva polnila (RGB): 120, 223, 96

Vode

Barva polnila (RGB): 150, 223, 255

Druga zemljišča

Barva polnila (RGB): 155, 155, 155

Območja stanovanj

Območja centralnih dejavnosti

S

C

Barva polnila (RGB): 255, 255, 120
Velikost oznake (pt): 9, krepko, barva oznake:
(RGB): 0, 0, 0
Barva polnila (RGB): 255, 147, 133
Velikost oznake (pt): 9, krepko, barva oznake:
(RGB): 0, 0, 0

Usklajenost kartografskih znakov pomembno prispeva k učinkovitosti kartografskega prikaza in
boljšega razumevanja vsebine (MacEachren et al., 2010; Olszewski et al., 2013; Stachoň et al., 2016).
Pomen enotnosti prikaza je poudarjen tudi skozi priporočila direktive INSPIRE. Oblike kartografskih
znakov so za posamezna področja določene v okviru tehničnih smernic. Pri oblikovanju tematskih kart
so oblika, barva, velikost idr. kartografskih znakov največkrat prepuščeni izdelovalcu karte. Slika 32
prikazuje uporabo topografskih znakov izbranih spletnih kartografskih servisov z javnim dostopom, in
sicer Geodetske uprave RS, Agencije za okolje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
PISO in iObčine (oba prostorska informacijska sistema občin). Agencija RS za okolje in Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru spletnega kartografskega servisa ne prikazujeta stavb.

Legenda:

obris stavbe

a) Geodetska uprava RS

meja parcele

Legenda:

meja parcele

b) Agencija RS za okolje in Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
se nadaljuje …
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Legenda:

stavba

meja parcele

Legenda:

stavba brez hišne številke
stavba s hišno številko
meja parcele

c) PISO
d) iObčina
Vir podatkov: vsi pridobljeni 23. 7. 2016
Geodetska uprava RS, vir: http://www.e-prostor.gov.si/;
Agencija RS za okolje, vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vir: http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/;
PISO, vir: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx;
iObčina, vir: https://gis.iobcina.si.
Slika 32: Primeri topografskih znakov izbranih spletnih kartografskih servisov z javnim dostopom
Figure 32: Examples of topographic symbols of web map services with public access
Na Sliki 33 prikazani primeri javno dostopnih spletnih kartografskih servisov kažejo na neenoten
pristop k izboru in prikazu osnovnih kartografskih znakov. To je značilnost tematskih kartografskih
izraznih sredstev, kjer sta zasnova in uporaba kartografskih znakov v domeni izdelovalca karte. Pri
tem je kljub vsemu treba upoštevati osnovne zakonitosti oblikovanja kartografskih znakov. Pomembno
je, kot poudarja Podpečan (1960), da so primerne velikosti, ustreznih barv, oblikovno ne preveč
zahtevni, da na kartografskem prikazu ne zasedajo preveč prostora in so že brez razlage v legendi
asociativni. Predvsem pa je pomembno, da so kartografski znaki v okviru določenega področja
obravnave enotni.

a) Meja parcel (merilo 1 : 500)
Prikaz: črna barva (RGB): 0, 0, 0; 1 piksel

b) Meja katastrske občine (merilo 1 : 20.000)
Prikaz: črna barva (RGB): 0, 0, 0; 1 piksel
se nadaljuje …

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

113

… nadaljevanje Slike 33

c) Obris stavb (merilo 1 : 1.000)
Prikaz: črna barva (RGB): 0, 0, 0; 1 piksel

d) Obris stavb (merilo 1 : 10.000)
Prikaz: črna barva (RGB): 0, 0, 0; 1 piksel

Slika 33: Primer prikaza parcele in stavbe po tehničnih smernicah INSPIRE (vir: INSPIRE Thematic
Working Group Cadastral Parcels, 2014; INSPIRE Thematic Working Group Buildings, 2013)
Figure 33: Exemples of Parcels and Building portrayal by INSPIRE Technical Guidelines (source:
INSPIRE Thematic Working Group Cadastral Parcels, 2014; INSPIRE Thematic Working Group
Buildings, 2013)
4.6.2 Vrste kartografskih znakov
Geometrična predstavitev in pomen kartografskih znakov sta namenjena podajanju abstrakcije
poljubno sestavljene geometrije izbranih prostorskih pojavov. V primeru kartografskih izraznih
sredstev služi predvsem za predstavitev osnovnih kartografskih lastnosti prostorskih objektov
(Šumrada, 2005). Obravnava prostorskih pojavov je tako možna skozi vidik njihove razsežnosti: točk,
linij, območja, 2,5R, 3R in večrazsežnih prostorskih pojavov. Točka je najbolj preprost grafični
objektni tip ali razred brez razsežnosti (0R) in ima samo lokacijo in oznako v prostoru. Linija povezuje
vsaj dve točki in je enorazsežen grafični razred (1R), ki ima prostorsko lokacijo, dolžino, oznako in
obliko. Linijski objekti so lahko ravne črte ali krivulje. Območje je dvorazsežen grafični objektni tip,
ki ima površino in obseg. 2,5-razsežen (2,5R) grafični tip predstavlja območje 𝐷, kjer imajo vse točke
(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷 enako vrednost koordinate z. Za 3-razsežen (3R) grafični tip, glede na 2,5R velja, da lahko
imajo točke (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷 različne vrednost koordinate z (Šumrada, 2005; Slocum et al., 2009).
Točkovni kartografski znaki so uporabni za prikazovanje posameznih objektov in pojavov, ki jih na
zemljevidu ni mogoče prikazati v ustreznem merilu. Označujejo objekte, katerih položaj je v naravi
nedvoumno določen (na primer stavbe, naselja idr.). Poleg informacij o položaju oblike točkovnih
kartografskih znakov nudijo predstavo o vrstah objektov, njihova velikost pa nakazuje kvantitativne
vrednosti. Z uporabo različnih grafičnih spremenljivk dobimo neomejeno število točkovnih
kartografskih znakov. Linijski kartografski znaki – črte različnih oblik, debelin in barv – so splošno
uporabni kartografski znaki, ki so pomembni za prikaz linijskih objektov, kot so ceste, železnice, reke,
administrativne meje in vrsta drugih. Atributne vrednosti linij (na primer katastrske občine, občine,
vrednostne cone) se prikazujejo z različnimi debelinami, barvami in tipi linij. S površinskimi
kartografskimi znaki prikazujemo objekte ali pojave, ki zasedejo določene površine karte in so lahko
natančno omejeni ali tudi ne. Omejene ploskve morajo biti tako velike, da je glede na merilo karte z
merjenjem mogoče dobiti številčne vrednosti površin oziroma razbrati njihove medsebojne odnose v
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naravi (Racetin, 1974, povzeto po Fridl, 1999). Poleg obsega površinski kartografski znaki ob
premišljeni izbiri grafičnih spremenljivk podajajo tudi kvalitativne značilnosti pojavov iz narave. Pri
tem se za ponazoritev atributnih vrednosti površinskih objektov najpogosteje uporabljajo različne
barve ali vzorci. Druga opredelitev kartografskih znakov, ki se v kartografiji pogosto uporablja, jih
deli glede na njihovo obliko ali grafične elemente, iz katerih so sestavljeni. Tako je mogoče ločiti
geometrične, nazorne ter črkovno-številčne znake (Fridl, 1999; Slocum et al., 2009).
Prostorska razsežnost je le eden od vidikov obravnave razporejenosti prostorskih pojavov v prostoru.
Pri tem jih lahko, glede na značilnosti v disertaciji obravnavanih pojavov, obravnavamo kot diskretne
(vrednostne cone, prihodki od davka na nepremičnine po občinah) ali po prostoru zvezno razporejene
pojave (dejavniki vpliva na davčni izplen). Slocum et al. (2009) diskretne in zvezno porazdeljene
prostorske pojave obravnavajo z vidika oblike prehoda vrednosti med pojavi v prostoru (Slika 34).

Diskretno

Gladko

Zvezno

Ostro

Diskretno

Gladko

Zvezno

Ostro

a) Modeli prostorskih pojavov

b) Primeri kartografskih znakov za posamezne
modele

Slika 34: Model prostorskih pojavov in primer njihovih kartografskih znakov (vir: prirejeno po
Slocum et al., 2009)
Figure 34: Model of spatial fenomena and a set of symbolization method appropriate for this models
(source: adopted by Slocum et al., 2009)
Pri kartografskih prikazih prostorskih pojavov moramo ločiti med dejanskimi prostorskimi pojavi in
podatki, ki predstavljajo prostorske pojave. Davčno osnovo lahko prikažemo kot zvezno, gladko
ploskev ali kot npr. povprečno vrednost na izbranem administrativnem območju (občini), kjer je
prikaz ponavadi nezvezen na mejah območij (Slika 35). Prikaz na Sliki 35 b v nalogi uporabljamo za
primer vrednostnih con s pripisano vrednostno ravnjo za izbran model vrednotenja ali prikaz con
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in višine nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na m2 stavbne površine.
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a) Prikaz podatkov kot gladka, zvezna krivulja
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b) Prikaz podatkov kot nezvezne površine

Slika 35: Prikaz podatkov: a) zvezno porazdeljenih pojavov in b) prostorskih pojavov kot območja
(vir: Slocum et al., 2009)
Figure 35: Data presentation: a) continuous and b) areal spatial phenomenom (source: Slocum et al.,
2009)
Grafikoni so grafična izrazna sredstva, ki se v kartografiji uporabljajo izključno pri tematskih kartah.
Namenjeni so prikazovanju sprememb pojavov v določenem časovnem obdobju, medsebojnih
odnosov dveh ali več vrst številčnih vrednosti ter vloge posameznih objektov v skupini istovrstnih
objektov. V grafikonih so številčne vrednosti, zlasti statistični podatki, prikazani v posebnem
koordinatnem sistemu, ki je neodvisen od koordinatnega sistema karte. Kvantitativne podatke je sicer
mogoče obširneje in natančneje zapisati v preglednicah, vendar je vizualna predstavitev podatkov z
grafikoni lažje dojemljiva, saj nazorneje predstavijo lastnosti, odvisnosti in celovitost pojavov (Bertin,
1981, povzeto po Fridl, 1999). Iz položaja grafikona na zemljevidu mora biti nedvoumno razvidno, h
kateremu objektu pripada. Tako ga na primer postavimo znotraj občinske meje, če je zadosti velika, na
centroid naselja idr. Tovrstni prikaz je v disertaciji uporabljen za prikaz razmerja višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča med občinami ali med območji plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Pri tem kartografsko podlago oblikujemo tako, da dodamo osnovne topografske
znake (pomembnejše ceste, vodotoke, oznake naselij), za lažjo orientacijo in razumevanje vsebine.
V 2R-tematski kartografiji se za prikazovanje pojavov znotraj prostorskih enot uporabljajo različni
pristopi (barvanje enot v različnih svetlostnih tonih enobarvne ali večbarvne lestvice – kartogrami,
različni kartografski znaki idr.). Težava tovrstnih prikazov je nenamerno poudarjanje prostorskih enot
z večjo ploščino ne glede na vrednost pojava, pri čemer zelo majhne enote z večjimi vrednostmi
pojava zaradi svoje majhnosti ne pridejo do izraza ali jih sploh ni videti. Opazovane enote niso nujno
sorazmerne z opazovanim pojavom. Izjema so pojavi, ki so v neposredni povezavi s površino
prostorskih enot, na primer količina kmetijskih pridelkov, površina gozdnih površin in podobno.
Zgoščene pojave na majhnih območjih lahko prikažemo posebej, na izseku karte v večjem merilu. S
pomočjo anamorfoz, kart z namerno deformacijo kartografske projekcije, spremenimo ploščino
prikazovanih prostorskih enot sorazmerno z vrednostjo opazovanega kvantitativnega pojava.
Prostorske enote z večjimi vrednostmi opazovanega pojava imajo na anamorfozah primerno večjo
ploščino in so zato bolj poudarjene in obratno (Sluga, 2003).
4.6.3 Grafične spremenljivke
Grafične spremenljivke so grafične lastnosti kartografskih znakov, ki omogočajo razlikovanje znakov
z značilnostmi in vrednotami, ki so jim pripisane. Preprost geometrični znak je lahko zgrajen z eno
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samo vizualno spremenljivko. Njihov izbor ima pomembno vlogo v procesu posredovanja informacij
o področju obravnave (Tyner, 2010). Namen oblikovanja kartografskih izraznih sredstev je zasnovati
znakovni sistem, ki bo omogočil dobro preglednost, izraznost, enoumnost, zapomljivost, standardnost
in zaznavo znakov ter njihovega vključevanja na karto kot celoto (Rojc, 1986). Bertin (1967) je prvi
sistematično zasnoval in razvrstil (statične) grafične spremenljivke: oblika, velikost, barva, svetlostna
vrednost, vzorci in smer. Z razvojem kartografije in GIS-tehnologije se je širil tudi nabor grafičnih
simbolov. Morrison (1974) je obravnaval razporeditev simbola in nasičenost barv. MacEachren (1995)
je v okviru proučevanja negotovosti prostorskih podatkov razširil nabor grafičnih spremenljivk z
zrnatostjo in prosojnostjo. Slocum et al. (2009) predlagajo uporabo razmika in perspektivne višine.
Izbor grafičnih spremenljivke je odvisen od izbranih kvalitativnih ali kvantitativnih značilnosti (Fridl,
1999; Halik, 2012). Slika 36 prikazuje primer grafičnih spremenljivk za kvantitativne, Slika 37 pa za
kvalitativne prostorske pojave. V Preglednici 10 so opisane grafične spremenljivke, njihov pomen in
uporaba.
Točka

Linija

Območje

2,5R

3R

Razmik, vzorec

Velikost

Perspektivna
višina

Barva
(odtenek)
Barva
(svetlostna
vrednost)
Barva
(nasičenost)

Slika 36: Primeri grafičnih spremenljivk za količinske pojave (vir: prirejeno po Slocum et al., 2009)
Figure 36: Examples of visual variables for quantitative phenomena (source: adobted by Slocum et al.,
2009)
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Točka

Smer

Linija

Območje

2,5R
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3R

Ni
priporočljivo

Ni
priporočljivo

Oblika

Razporeditev

Ni
priporočljivo

Barva

Ni
priporočljivo

Slika 37: Primeri grafičnih spremenljivk za kvalitativne pojave (vir: prirejeno po Slocum et al., 2009)
Figure 37: Examples of visual variables for qualitative phenomena (source: adopted by Slocum et al.,
2009)
Preglednica 10: Grafične spremenljivke, njihov pomen in uporaba (vir: Fridl, 1999; Slocum et al,
2009)
Table 10: Visual variables, their meaning and use (source: Fridl, 1999; Slocum et al, 2009)
Grafična
spremenljivka
Oblika

Velikost

Barva

Opis
Oblika je grafična značilnost, ki opredeljuje videz kartografskih izraznih sredstev.
Primerna je predvsem za podajanje razlik med številnimi objekti z različnimi
značilnostmi, ni pa primerna za prikaz količinskih vrednosti.
Uporablja se predvsem za prikazovanje kvantitativnih informacij. Velikost
spremenljivke izraža velikost podatka (npr. delež davka na nepremičnine v vseh
davčnih prihodkih občin).
Med vsemi grafičnimi spremenljivkami prav barva prispeva k boljši ločljivosti,
čitljivosti, razpoznavnosti ter sporočilnosti tematik na karti. Poznamo več dimenzij
barv: barvnost (barvni ton), svetlost in nasičenost. Njihova uporaba je posebej
pomembna pri tematskih kartah, kjer gre za prikaze podobnosti ali razlik med
večjim številom raznolikih pojavov, za poudarjanje izbranih pojavov ali
stopnjevanje njihove intenzivnosti (npr. vrednostne ravni). Pri izbiri barv je
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 10

Svetlostna
vrednost

Vzorec

Smer

treba upoštevati več dejavnikov: kartografsko podlago, vtise, ki jih želimo vzbuditi
pri uporabniku idr. Z modro barvo ponavadi označujemo vodna telesa, z zeleno
rastje, z rjavo prst, z rdečo višje vrednosti idr. Na določenih področjih (npr.
namenska raba) je barvnost posameznih kategorij standardizirana oz. vnaprej
določena. Za točkovne in linijske znake rumena barva na beli podlagi ni primerna.
Pri površinskih kartografskih znakih se barve uporabljajo za ločevanje površin z
različnimi lastnostmi.
Razmerja med velikostmi, razsežnostmi ali intenzivnostmi pojavov se na
zemljevidih najlažje poudarijo s spreminjanjem barve enake barvnosti, vendar
različnih svetlosti. Manjšim vrednostim pripadajo svetlejši odtenki, medtem ko
večjim vrednostim bolje ustrezajo nasičeni in temnejši. Intenzitetna barvna lestvica
je lahko neprekinjena. Z njo je dosežena velika preglednost, vendar slaba
izmerljivost, zato se pogosteje uporabljajo stopenjske barvne lestvice, kjer se
svetlost barve spreminja po intervalih. Svetlostne vrednosti se pogosteje
spreminjajo pri površinskih kot pri točkovnih ali linijskih kartografskih znakih.
V tem primeru obravnavamo zgradbo kartografskega znaka, ki je sestavljen iz
likov istih oblik, razporejenih v različnih gostotah oziroma strukturah. Za
selektivno razločevanje je število različnih vzorčnih stopenj za površinske znake
ponavadi omejeno na štiri do pet, pri linijskih tri do štiri in pri tokovnih dve do tri
stopnje. Vzorec je uporaben predvsem za ločevanje površin z različnimi
kvalitativnimi značilnostmi.
Za pojave, pri katerih prihaja do spreminjanja njihove usmerjenosti ali orientacije
v prostoru, ter za prikaze dinamike in smeri njihovega širjenja uporabljamo
različno usmerjena kartografska izrazna sredstva. Tudi za ponazoritve kvalitativno
raznovrstnih pojavov je mogoče uporabiti iste vrste znakov, vendar z različnimi
nakloni. Uporablja se za točkovne, linijske in površinske kartografske znake.

Slika 37 prikazuje primer uporabe barv za prikaz vrednostnih con po modelu vrednotenja za garaže
(GAR). Pri prikazih, kot kaže Slika 38, je treba zasnovati 18 (v modelu vrednotenja za hiše in
stanovanja celo 20) različnih barv, ki dovolj nazorno predstavljajo posamezno vrednostno raven. V
tovrstnih primerih se priporoča uporaba kombinacije različnih kartografskih znakov in grafičnih
spremenljivk (vzorci, alfanumerični znaki). Grafična spremenljivka velikost v teh primerih ni ustrezna,
saj so območja z visoko vrednostjo razmeroma majhna in bi jih kartografski znak (npr. krog) prekril in
segal čez sosednja območja. Tovrstne pojave je mogoče nazorneje prikazati s 3R-prikazom (Slika 39),
kjer z višino(Slika 38 a) ter višino in barvo (Slika 38 b) prikazujemo prostorsko razporeditev
vrednostnih con po vrednostnih ravneh.
V primeru elektronskih kart je območje prikaza mogoče približati in s tem lažje prepoznati določene
lastnosti (npr. z numeričnim podatkom, ki prikazuje vrednostno raven).
Menimo, da je na področju vrednotenja in obdavčitve treba zasnovati enoten koncept kartografskih
znakov. Gre za področje, ki zadeva široko množico prebivalstva različnih starosti, sposobnosti
zaznave in razumevanja kartografskih prikazov. Pri tem je smiselno uporabiti standardizirane ali
predpisane grafične znake (ki jih npr. določa direktiva INSPIRE), znake in grafične spremenljivke, ki
so splošno uveljavljeni (npr. modra barva za vodna telesa), ter grafične spremenljivke, ki so pogosto
uporabljene pri spletnih kartografskih servisih ter mobilnih napravah (krog izbrane stopnje prosojnosti
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za prikaz območja vpliva). Ob tem se predlaga uporaba slikovnih kartografskih znakov, ki laičnim
uporabnikom nazorno prikazujejo vrsto nepremičnine (npr. javna stavba, igrišče), lokacijo in druge
lastnosti (Slika 40).
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Slika 38: Primer prikaza vrednostnih con in vrednostnih ravni za model vrednotenja za garaže (vir
podatkov: Geodetska uprava RS; lastni prikaz)
Figure 38: Example of presentation ob value zones and value levels for value model garage (data
source: Geodetska uprava RS; Authors' own presentation)

a) Prikaz območij z višino

b) Prikaz območij z višino in barvo

Vir podatkov: Geodetka uprava RS, vrednostne cone in vrednostne ravni za model vrednotenja hiš
Slika 39: 3R-prikaz območij a) z višino in b) z višino in barvo (vir podatkov: Geodetska uprava RS;
lastni prikaz)
Figure 39: 3D presentation a) with height and b) with heigt and color (data source: Geodetska uprava
RS; Authors' own presentation)
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Slika 40: Primeri slikovnih kartografskih znakov za prikaz posameznih vrst nepremičnin in lokacije
(vir: Vasilev, 2006a; Waldheim et al., 2016; lastni prikaz)
Figure 40: Example of pictograms for various types of buildings and location (source: Vasilev, 2006a;
Waldheim et al., 2016; Authors own presentation)
V nadaljevanju so na Sliki 41 prikazane primeri spletnega uporabniškega vmesnika za 2R-/3R-prikaze
stavb in delov stavb za podporo razumevanju, raziskovanju in analiziranju na področju vrednotenja in
obdavčitve nepremičnin. Pozornost je dana prikazu opazovanega objekta in dejavnikov vpliva na
določitev davčne osnove.

a) 2R-prikaz lokacije stavbe, z vplivnimi območji ter podatki o upoštevanih dejavnikih vpliva na
določitev števila točk pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Slike 41

b) 2R-prikaz lokacije stavbe, linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture, s podatki o lokaciji
in stavbi ter gospodarski javni infrastrukturi.

h1 = 234,7 m

h1 = 230,2 m

h1 = 224,5 m
KOPALNICA

SOBA

1964

2015

KUHINJA

2017

c) 3R-prikaz stavbe, linijskih objektov gospodarske javne infrastrukture, s podatki o značilnih točkah
stavbe in notranjih prostorov ter o gospodarski javni infrastrukturi.
Vir podatkov: Geodetska uprava RS, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča mestne
občine Ptuj
Slika 41: 2R- in 3R-prikazi podatkov o stavbah, javni gospodarski infrastrukturi in območju vpliva
(vir: lastni prikaz)
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Figure 41: 2D and 3D presentation of data of buildings, public infrastructure and impact area (source:
Authors' own presentation)
4.7 Zaključki in ugotovitve
Kot je prikazano v poglavju 4, se v procesu določitev davčne osnove pri obdavčitvi nepremičnin
tematske in druge oblike kart skozi celotno zgodovino uporabljajo v več vlogah: za predstavitev
obstoječega stanja, izdelavo analiz in raziskav, nadzor in izboljšanje kakovosti podatkov o
nepremičninah, razumevanje dejavnikov vpliva na določitev davčne osnove, komunikacijo med
deležniki, podporo odločanju idr. Kartografski prikazi podatkov o nepremičninah so večuporabni.
Namenjeni so analizam stanja in sprememb v prostoru, podpori procesu upravljanja nepremičnin,
načrtovanju dejavnosti v prostoru idr. Glede na prikazano v poglavju 4 menimo, da lahko pomembno
prispevajo tudi k bolj preglednemu sistemu obdavčevanja nepremičnin, boljšemu razumevanju sistema
obdavčitve nepremičnin ter izboljšanju kakovosti podatkov.
Storitve prikaza podatkov o nepremičninah Geodetske uprave RS lahko prispevajo k boljšemu
razumevanju stanja v prostoru ter podatkov o nepremičninah in modelih vrednotenja. Za uporabo
tovrstnih storitev uporabnik sicer potrebuje osnovne spretnosti za upravljaje spletne vsebine ter
poznavanje osnovnih nepremičninskih pojmov. Storitev prikaza podatkov Geodetske uprave RS ob
iskanju podatkov omogoča še opisni ter 2R-kartografski prikaz podatkov o nepremičnini. Na
kartografskem prikazu je za neregistrirane uporabnike omogočen le prikaz podatkov katastra stavb in
zemljiškega katastra. Kartografski in opisni prikaz podatkov sta ločena, kar deloma ovira
učinkovitejšo preglednost in njuno medsebojno povezavo.
V sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je zaznana odsotnost spletnih kartografskih
prikazov podatkov, povezanih z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Menimo, da to
pomembno vpliva na preglednost in učinkovitost sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
ter kakovost podatkov o nepremičninah. V zvezi s tem bi bilo storitev prikaza podatkov Geodetske
uprave RS smiselno razširiti na področje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To bi vodilo k
poenotenju podatkovnega modela, večji primerljivosti, boljši preglednosti in učinkovitosti sistema
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ob prostem dostopu do storitev prikaza podatkov, ki so
uporabljeni v procesu odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, bi se lahko oblikovala
aktivna prostorska skupnost na lokalni ravni, ki bi lahko prispevala tako k dvigu kakovosti podatkov
kot izboljšanju sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča nasploh.
V klasični kartografiji smo, kot poudarja Petrovič (2007), pri oblikovanju kartografskih znakov
omejeni. Z rastjo uporabe mobilnih naprav in njihove vse večje zmogljivosti in večuporabnosti ter vse
večjih zahtev uporabnikov je smiselno pristopiti k zasnovi večrazsežnega podatkovnega modela.
Glede na lastnosti podatkov v uradnih zbirkah prostorskih podatkov je, kot navaja Drobeževa (2016),
mogoče zasnovati 3R-podatkovni model nepremičnin. Tovrstni pristop zahteva visoko raven kakovosti
in medopravilnosti zbirk podatkov. Večrazsežni prikazi prostorskih pojavov, povezanih z določanjem
davčne osnove pri obdavčitvi nepremičnin v večpredstavnostnem okolju, imajo lahko številne
pozitivne učinke za zavezance, pripravljavce ukrepov in odločevalce ter nadzorne funkcije na področju
obdavčevanja nepremičnin. Hkrati imajo tovrstne rešitve učinke na številnih področjih, saj je tako
zasnovane modele in rešitve mogoče uporabiti na številnih drugih področjih, kar opravičuje stroške,
povezane z njimi. Ustrezen kartografski prikaz podatkov je eden ključnih načinov izboljšanja
razumevanja procesa določitve davčne osnove in izboljšanja komunikacije med deležniki v sistemu
obdavčitve nepremičnin. Glede na vse širšo uporabo tehnologije, predvsem mobilnih naprav, vse večje
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ponudbe brezplačnih mobilnih aplikacij prikaza prostorskih in drugih podatkov velja obstoječe spletne
kartografske storitve ustrezno prilagoditi, nadgraditi in približati uporabniku.
Na voljo so različne metode in pristopi ter standardi za večrazsežne podatkovne modele in
kartografske prikaze podatkov. Večrazsežni prikazi prostorskih in drugih pojavov, povezanih z
določitvijo davčne osnove, morajo biti zasnovani v skladu s sodobnimi smernicami in priporočili na
področju vizualizacije informacije in izgradnje grafičnih uporabniških vmesnikov. Povezovanje
kartografskega prikaza s sočasnim prikazom opisnih podatkov o nepremičnini uporabniku omogoča
boljše razumevanje prikazanih podatkov (ODonnell, 1993; Verdi, 2002) ter nadzor nad pravilnostjo in
točnostjo podatkov o nepremičninah.
Razvoj tehnologije in metod zajema, obdelave in prikaza prostorskih podatkov spodbuja njihovo vse
širšo uporabo tudi v vsakdanjem življenju. Z rastjo uporabe mobilnih naprav raste tudi število
mobilnih aplikacij, ki omogočajo povezovanje podatkov z lokacijo in prikaz na kartah. Uporabniki
lahko s pomočjo namiznih in mobilnih aplikacij obstoječim podatkom dodajajo svoje podatke in
znanje, jih nadgrajujejo in posodabljajo. Uporabnikom omogočajo možnost prilagoditve prikaza
podatkov, imajo sposobnost vnaprejšnjega predvidevanja uporabnikovih potreb in s tem prikaza
želenih ali izbranih podatkov. Slednje je povezano tudi z razvojem mobilnih in drugih storitev, ki
omogočajo obogateno resničnost prikaza podatkov. Tehnologija preko uporabniških vmesnikov
omogoča razmeroma preprosto povezavo podatkov o lokaciji, digitalnih vsebin in sliko stvarnega
sveta v realnem času. Pomembno je, da ima uporabnik možnost v realnem času na enem mestu
pridobiti vse potrebne podatke o nepremičnini ter upodobljene z dinamičnimi 2R-/3R-/4R-prikazi na
njemu prilagojen način. Obogatena resničnost lahko pomembno prispeva k izboljšani uporabniški
izkušnji tudi na področju večrazsežnih prikazov objektov in drugih pojavov v prostoru za potrebe
boljšega razumevanja sistema vrednotenja in vpliva dejavnikov na določitev davčnega bremena. Na
prikazanih primerih se kaže možnost vzpostavitve in izvedbe tehnološko ter stroškovno razmeroma
preproste nadgradnje obstoječega sistema obveščanja zavezancev o podatkih o nepremičninah. Gre za
nazoren, dinamičen in interaktiven način prikaza podatkov, ki je v časovnem, vsebinskem in
akcijskem vidiku prilagodljiv uporabniku.
Za ta namen je v poglavju o kakovosti podatkov proučeno stanje kakovosti registra nepremičnin, kjer
kartografski prikazi omogočajo vizualno analizo kakovosti podatkov. V poglavju o analizi vpliva
dejavnikov na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je interpretacija rezultatov, s
pomočjo kartografskih prikazov, kakovostnejša. V poglavju 7 je izvedena analiza vpliva razvrščanja
nepremičnin v območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma v vrednostne
cone in vrednostne ravni na določitev davčne osnove. Pri tem so preizkušeni kartografski prikazi za
podporo analiziranju in razumevanju obravnavanih pojavov.
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V poglavju sta predstavljena pomen zbirk prostorskih podatkov in njihova kakovost za namen
obdavčitve nepremičnin. Sledi predstavitev podatkov, uporabljenih v sistemu odmere nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča in davka na nepremičnine, glede na razveljavljen Zakon o davku na
nepremičnine (2013). Podrobneje je predstavljen mednarodni, evropski in slovenski standard SIST EN
ISO 19157:2015 Geografske informacije – Kakovost podatkov. Predstavljen je vpliv kakovosti
podatkov na kartografske prikaze in predlagan model kartografskih prikazov negotovosti podatkov, ki
vplivajo na določitev davčne osnove za namen izboljšanja razumevanja kakovosti podatkov
uporabnikov. V nadaljevanju je izvedena analiza kakovosti registra nepremičnin po osnovnih
elementih kakovosti, kot jih opredeljuje standard SIST EN ISO 19157:2015. Z izvedbo analize
kakovosti registra nepremičnin, kot podatkovne osnove za obdavčitev z nadomestilom za uporabo
stavbnega zemljišča, za proces množičnega vrednotenja nepremičnin, davka na nepremičnine, po
določilih Zakona o davku na nepremičnine (2013) in verjetnega prihodnjega sistema obdavčitve
nepremičnin v Sloveniji, želimo preveriti hipotezo H1, da je določitev davčne osnove za obdavčitev
nepremičnin pomembno odvisna od kakovosti uporabljenih prostorskih podatkov o nepremičninah.
5.1 Opredelitev problema
Sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kot poudarjajo Kobetič (2014) in Grote et al.
(2015), temelji na zbirkah prostorskih in drugih podatkov občin. Zbirke podatkov za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča povečini slonijo na podatkih, ki jih posredujejo zavezanci
sami. Določbe Zakona o graditvi objektov (2004)92 (218 c. in č. člen) napotujejo, da občine pri odmeri
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča uporabljajo podatke iz uradnih evidenc (zemljiški
kataster, kataster stavb in register nepremičnin). V poglavju 3 podrobneje predstavljene ugotovitve
kažejo, da je večina pritožb, ki jih prejme davčni organ v Sloveniji, povezana z nepravilno odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Večina pritožb je utemeljena, pri čemer se pritožbeni
razlogi najpogosteje nanašajo na napačno ugotovljeno dejansko stanje. To kaže, da občine nimajo
ustrezno urejenih evidenc stvarnega stanja v prostoru, ki je osnova za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Hkrati je Ustavno sodišče RS v več odločitvah (npr. Odločba št. U-I-357/98)
opozorilo na pomanjkanje podatkovno podprtih arbitrarnih odločitev občin v zvezi z različno
obravnavo zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Na pomen in potrebo
po zagotavljanju kakovosti podatkov pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so
opozorili tudi Vlada RS (sklep št. 42200-2/2015/22, z dne 7. 7. 2016) ter Ministrstvo za okolje in
prostor, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo, v okviru Sistemskih priporočil za
izboljšanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (2016).93 Analiza odlokov o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občin je, kot že poudarjeno, pokazala odsotnost spletnih
in drugih kartografskih storitev, ki bi omogočale prikaz podatkov, ki se uporabljajo za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zavezancem so povečini na voljo le analogne karte
merila 1 : 5.000, ki prikazujejo območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ali
interni GIS-sistemi občin, kjer se vodijo prostorski in drugi podatki tudi za druge namene.
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Ur. l. RS, št. 102/2004, s spremembami.
Ministrstvo za okolje in prostor (št. 35206-3/2016-77), Ministrstvo za finance (št. 422-94/2016) in Ministrstvo za javno
upravo (št. 007-896/2014), vsi z dne 16. 9. 2016.
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V okviru ustavne presoje Zakona o davku na nepremičnine (2013) je Ustavno sodišče RS (Odločba št.
U-I-313/13-86) poudarilo, da je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006) nedoločen glede
podatkov o nepremičninah, saj ne določa vseh podatkov o nepremičninah, ki se vodijo v registru
nepremičnin in se uporabijo za izračun vrednosti nepremičnin. Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I313/13-86) je hkrati poudarilo, da so razlike pri določitvi vrednosti nepremičnin z velikimi odstopanji
od realne tržne vrednosti, ki jih dopuščajo modeli vrednotenja, arbitrarne in v nasprotju z načelom
davčne pravičnosti ter posledično v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom. Ustavno sodišče RS
(Odločba št. U-I-313/13-86) ob tem poudarja, da morajo, skladno s principom doslednosti, zakonska
pravila zagotavljati uresničitev enakosti v vsakem posamičnem primeru odmere davka. Ugotovitve
tudi kažejo, da modeli vrednotenja nepremičnin (HIS, STA) uporabljajo podatke, ki niso pravno
ustrezno določni (npr. podatki o tipu sosedstva, pogled na morje, jezero idr.) ali občinam omogočajo
različne arbitrarne odločitve (npr. v primeru zemljišč za gradnjo stavb). V pritrdilnem ločenem mnenju
k odločbi Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-93)94 je poudarjeno stališče, da je vzrok za
številne pritožbe in vložene zahteve za spremembo podatkov o nepremičninah v času sprejema in
uveljavitve Zakona o davku na nepremičnine (2013) netočnost podatkov v uradnih evidencah.
Zavezancem so na voljo spletne storitve prikaza podatkov o nepremičninah, lastništvu nepremičnin ter
modelih vrednotenja. Laični uporabniki storitev prikaza podatkov nimajo na voljo ustrezno
predstavljenih informacij o kakovosti prikazanih podatkov, kar pomembno vpliva na njihovo vedenje
in ravnanje na obravnavanem področju.
Za vzpostavitev in upravljanje sistema obdavčitve nepremičnin je treba zagotoviti urejen
nepremičninski sistem. Ta med drugim zahteva visoko raven kakovosti in medopravilnosti95 zbirk
podatkov o nepremičninah, ustrezno normativno okolje in učinkovito tehnološko ter administrativno
podporo. Ker tako sistem nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč kot sistem množičnega
vrednotenja nepremičnin in leta 2014 razveljavljen sistem obdavčitev nepremičnin slonijo na uporabi
podatkov iz uradnih zbirk, predvsem registru nepremičnin, in glede na navedene ugotovitve Ustavnega
sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86), je smiselno pristopiti k analizi kakovosti registra
nepremičnin, ki je vzpostavljen tudi za namene vrednotenja in obdavčitve nepremičnin in bo (verjetno)
podlaga prihodnjega sistema obdavčitve nepremičnin v Sloveniji. Hkrati je, glede na neenotno
strukturo zavezancev za davek, smiselno zagotoviti ustrezne kartografske prikaze negotovosti
prostorskih podatkov, za boljše razumevanje in ciljno ukrepanje v smislu izboljšave kakovosti
podatkov in s tem zakonitosti, pravičnosti, preglednosti, racionalnosti in administrativne preprostosti
sistema obdavčitve.
5.2 Pregled dosedanjih raziskav o kakovosti prostorskih podatkov
Študije in raziskave potrjujejo, da prostorski podatki vplivajo na večino družbenih odločitev (ESRI,
2012b; Franklin, 1992; Goodchild, 1995; Hahmann et al., 2011; Huxhold, 1991; Malczewski, 1999;
Malczewski et al., 2015; Mäkelä, 2006; Ohio Department of Administrative Services, 2011; Perkins,
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Pritrdilno ločeno mnenje sodnice Dr. Etelke Korpič-Horvat k odločbi št. U-I-313/13 (št. U-I-313/13-93, z dne 27. 3. 2014).
Geoinformacijska medopravilnost je komunikacijska sposobnost prostorskega informacijskega sistema, da prosto
izmenjuje vse vrste in oblike prostorskih (geografskih) podatkov o objektih oziroma pojavih na, nad ali pod zemeljskim
površjem in da povezano preko omrežij uporablja in poganja programsko opremo, ki je sposobna ravnati in upravljati s
porazdeljenimi prostorskimi podatki in informacijami. Medopravilnost omogoča povezovanje zbirk prostorskih podatkov in
vzajemnega delovanja storitev v zvezi s prostorskimi podatki na način, ki ne zahteva ročnih posegov in da skladen rezultat ter
poveča dodano vrednost zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki. Medopravilnost pospešuje,
omogoča in podpira delitev obdelav ter porazdeljevanje podatkov med raznimi sistemi. Je zmožnost komuniciranja, prenosa
podatkov in povezovanja med raznimi aplikacijami na način, ki od uporabnika ne zahteva posebnega poznavanja tehničnih
značilnosti takšnih sistemov (Šumrada, 2014b; Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, 2010).
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2010; Veregin, 1999, Williams, 1987). Hiter razvoj in razširjanje informacijske tehnologije po
Manyiku et al. (2011) še dodatno krepita njihovo rast in uporabnost. Zahteva po kakovosti prostorskih
podatkov ima ključno vlogo pri spodbujanju razvoja tehnologije in metod zajema in kasnejšega
upravljanja in uporabe podatkov ter posledično razvoja uporabniških storitev (Wan et al., 2015).
Obravnava kakovosti prostorskih podatkov že desetletja vzbuja posebno pozornost v zasebnem in
javnem sektorju ter je aktivno znanstveno področje. Zavedanje pomena in uporabnosti kakovostnih
prostorskih podatkov vse bolj narašča tudi na področjih, povezanih z nepremičninami – upravljanje
nepremičnin, zemljiška administracija, večnamenski katastri, obdavčevanje nepremičnin idr.
(Adlington, 2014; Bennett, 2014; Bennett et al., 2010; 2013; Çağdaş et al., 2011; Križman et al., 2005;
Lemmen et al., 2014; Williamson et al., 2010). Izvedene so številne študije pomena kakovosti
prostorskih podatkov v procesih odločanja (Ballatore et al., 2015; Batini et al., 2006; Burrough et al.,
2001; Couclelis, 1997; Hošková-Mayerová et al., 2013; Loshin, 2006; Mäkelä, 2006; Talhofer et al.,
2012). Z razvojem tehnologije in vse večjim številom področij ter namenov uporabe prostorskih
podatkov naraščata tudi interes in potreba po povezovanju najrazličnejših zbirk prostorskih in drugih
podatkov, izmenjavi in souporabi ter ponovni uporabi prostorskih podatkov. Posledično je vse večji
raziskovalni in uporabniški interes na področju medopravilnosti in povezovanja različnih zbirk
prostorskih podatkov, s poudarkom na njihovi kakovosti (Delavar et al., 2010; Mohammadi et al.,
2009; Li et al., 2012; Usery et al., 2005).
Izvedena je vrsta študij, povezanih s področjem prostorskih podatkov o nepremičninah za namen
vrednotenja in obdavčevanja. Tomić (2010) analizira prostorske podatke za potrebe vrednotenja
nepremičnin na urbanem območju mesta Zagreb (Hrvaška), Kokkonen (2006) pa na Finskem.
Barańska (2004) raziskuje elemente kakovosti zbirk podatkov in stohastične modele napovedovanja
tržnih vrednosti nepremičnin. Barvika et al. (2013) raziskujejo povezovanje zbirk podatkov o
nepremičninah s podatki množičnega vrednotenja nepremičnin za namen obdavčitve nepremičnin.
ESRI (2014) poudarja pomen in vlogo GIS-tehnologije v procesu vrednotenja in obdavčevanja
nepremičnin ter pozitivne učinke rabe GIS-tehnologije na vire, potrebne za izvedbo omenjenih
procesov, ter pomen upravljanja kakovosti podatkov in njihove upodobitve za namen ugotavljanja
napak v podatkovnih zbirkah. Cetl (2007) analizira dejavnike izboljšanja kakovosti prostorskih
podatkov. Mangioni (2012) raziskuje vpliv informiranosti in dostopnosti podatkov o nepremičninah na
načela dobrega davčnega sistema obdavčitve nepremičnin. V številnih raziskavah je poudarek dan
razvoju metod ocenjevanja oziroma presoje kakovosti prostorskih podatkov (Cerovski, 2010; McKay,
2003; Pipino et al., 2002; Xia, 2012). Razvite so številne avtomatizirane metode in orodja za podporo
ocenjevanju kakovosti podatkov (Podobnikar, 2001; Li et al., 2012) ali le izbranega elementa
kakovosti (Ariza-López et al., 2012; Goodchild et al., 1997; Hashemi et al., 2015; Hast, 2014).
Radovan (2011) opozarja na pomen obravnave kaskadne (hierarhične) kakovosti prostorskih
podatkov.
Slovenija je v letih po osamosvojitvi vložila precejšnja sredstva v razvoj in vzpostavitev različnih
zbirk podatkov o prostoru. Kot navaja Petrovič (2006), so se te vzpostavljale hitro, a pogosto brez
zadostnega in ustreznega zagotavljanja kakovosti. V Sloveniji so izvedene številne študije kakovosti
posameznih zbirk prostorskih podatkov ali posameznih elementov kakovosti. Geodetski inštitut
Slovenije (2003) je izvedel oceno položajne točnosti podatkov zemljiškega katastra. Pri tem je bilo
ocenjeno, da je približno 40 % površin z zadovoljivo kakovostjo digitalnega katastrskega načrta (ob
položajni točnosti do 5 m). Za okoli četrtno zemljišč je bilo ocenjeno, da je slabe oziroma zelo slabe
kakovosti, kar terja večje posege za izboljšanje staja. Posebej opozarjajo na slabo kakovost podatkov
na ruralnih območjih in območjih manj intenzivne rabe. Bohak (2016), Čeh et al. (2011), Ferlan
(2005), Ferlan et al. (2011) poudarjajo, da je zbirka digitalnih katastrskih načrtov neusklajena in
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opozarjajo na različne položajne točnosti. Križmanova et al. (2005) poudarjajo nepovezanost
nepremičninskih evidenc z drugimi evidencami in registri v celovito evidenčno okolje (npr. s
Centralnim registrom prebivalstva) ter posebej poudarjajo problem časovne nenatančnosti podatkov o
nepremičninah. Kobetič (2014) navaja, da podatki, potrebni za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, bodisi ne obstajajo, niso vodeni v ustrezni obliki ali pa so slabo vzdrževani. Ob
tem poudarja potrebo po vzpostavitvi nove evidence o stavbnih zemljiščih. Mitrović (2012) opozarja
na nizko raven kakovosti podatkov, ki jih v Evidenco trga nepremičnin posredujejo zavezanci.
Požunova (2015) analizira podatkovni model in podatke registra nepremičnin, pri čemer ugotavlja, da
podatki registra nepremičnin niso popolni in da so nepopolni predvsem tisti zapisi atributov, ki niso
vključeni v model množičnega določevanja posplošene tržne vrednosti nepremičnin. Liščeva et al.
(2015) ugotavljajo, da sta konceptualni model in konceptualna shema registra nepremičnin nepopolna.
Pri tem Liščeva et al. (2015) opozarjajo tudi na problem uradnosti podatkov ter pogostost spreminjanja
podatkov v registru nepremičnin, neusklajenost podatkov zemljiške knjige in katastrov, nepopolnost
podatkov o lastnikih nepremičnin ter pomanjkljivost metapodatkov96 registra nepremičnin. Na
pomanjkljivosti registra nepremičnin je opozorilo tudi Računsko sodišče RS (2011), predvsem glede
nepopolnosti podatkov o nestanovanjskih stavbah. Mitrović (2015) med najpomembnejše dejavnike
vpliva na raven kakovosti registra nepremičnin uvršča: neodmerjene ceste, neevidentiranost javnega
dobra v zemljiški knjigi in slabo dostopnost teh podatkov, katastrsko neurejena zemljišča oziroma
parcelno strukturo na pozidanih zemljiščih (gradbene parcele ali stavbam funkcionalno pripadajoča
zemljišča) ter neopredeljenost namenske rabe zemljišč v skladu z Zakonom o prostorskem
načrtovanju. Mivšek et al. (2012a) primerjajo opredelitve, način zajema, kakovost, postopke
vzdrževanja ter vizualno in prostorsko primerjavo podatkov zemljiškega katastra, evidence dejanske
rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in podatke testnega zajema dejanske rabe – vodno zemljišče. Pri
tem Mivšek et al. (2012a) ugotavljajo, da so pri večinskem površinskem ujemanju ploskve dejanske
rabe – vodno zemljišče skoraj vedno evidentirane širše od ploskev v evidenci dejanske rabe kmetijskih
in gozdnih zemljišč. Pogosti so bili primeri manjkajočega evidentiranja v dejanski rabi – vodno
zemljišče. Najpogostejši razlog je neažurnost podatkov zemljiškega katastra, kot posledica
pomanjkljivega in nerednega sporočanja sprememb lastnikov zemljišč v uradne evidence. Petrovič et
al. (2016) poudarjajo, da so bili podatki o vodah in vodnih zemljiščih v preteklosti vodeni z
nezadostno podrobnostjo in zanesljivostjo, zastareli in brez jasnih načinov določitve meja območij. V
okviru projekta »Zagotavljanje sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za
upravljanje z vodami«, ki je potekal v obdobju 2013–2016, so bile vzpostavljene številne nove
podatkovne podlage,97 ki izboljšujejo stanje na omenjenem področju. Starček et al. (2013) ugotavljajo
nepopolnost in logično neusklajenost prostorskih podatkov o stavbah in delih stavb ter zemljiščih,
namenjenih za šport in prostih čas. Triglav Čekadova et al. (2016) poudarjajo, da kljub sistematičnemu
vzdrževanju katastra stavb del dejanskih stavb ostaja neevidentiranih, del porušenih stavb pa ni
izbrisan iz evidence. Pri tem naj bi bilo neevidentiranih okoli 10 % novih stavb. Manjši delež stavb se
vodi samo z lokacijo v prostoru (centroid) in brez obrisa stavbe (Geodetski inštitut Slovenije, 2015).
Na podlagi klasificiranih podatkov laserskega skeniranja Slovenije, posnetih v obdobju 2014–2015, je
96

Metapodatki so strukturirane informacije, ki opisujejo, pojasnjujejo, opredeljujejo ali kako drugače omogočajo lažje
pridobivanje, uporabo ali upravljanje z viri informacij. Metapodatki so informacije, ki opisujejo zbirke prostorskih podatkov
in storitve v zvezi s prostorskimi podatki ter omogočajo njihovo iskanje, popis in uporabo (Evropska komisija, 2007).
Opredelitev zbirke metapodatkovnih elementov je potrebna, da se omogočijo prepoznavanja informacijskega vira, za
katerega so bili metapodatki ustvarjeni, njegova razvrstitev in določanje njegovega geografskega položaja in časovnega
sklicevanja, kakovosti in veljavnosti, skladnosti z izvedbenimi pravili o medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in
storitev v zvezi s prostorskimi podatki, omejitev, povezanih z dostopom in uporabo ter organizacija, ki je odgovorna za vir.
97
Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT), oblak točk reliefa (OTR) in digitalni model reliefa (DMR); rezultat sta
vektorski ploskovni sloj dejanske rabe vodnih zemljišč ter vektorski točkovni, linijski in ploskovni sloji hidrografije (Petrovič
et al., 2016).
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bila izvedena samodejna izdelava obrisov stavb v vektorski obliki. Ocenjuje se, da sta dejanska
popolnost in pravilnost razpoznanih stavb na podlagi georeferenciranega in klasificiranega oblaka točk
višji, kot je izračunano na podlagi katastra stavb (Triglav Čekada et al., 2016).
Smodiš (2011) proučuje dejavnike vpliva na kakovost prostorskih podatkov v nepremičninskih
evidencah, predvsem v zemljiški knjigi, ter pri tem poudarja, da je kakovost določanja posplošene
tržne vrednosti odvisna od kakovosti podatkov o nepremičninah v registru nepremičnin in modelov
vrednotenja nepremičnin. Šubic Kovačeva et al. (2008) trdijo, da podatki, ki se zbirajo v različnih
nepremičninskih registrih, evidencah in bazah podatkov, ne zadoščajo za oblikovanje ustreznih
informacijskih podlag v Sloveniji. Računsko sodišče RS (2008) opozarja na problem nepopolnosti
zbirk podatkov o gospodarski javni infrastrukturi na lokalni in posledično državni ravni. Rakar (2010)
ob tem med predlogi ukrepov za izboljšanje zanesljivosti delovanja infrastrukturnih sistemov poudarja
razširitev podatkovnih baz v katastru gospodarske javne infrastrukture. Mlinar (2008) poudarja, da so
eni od temeljnih pogojev za usklajeno upravljanje gospodarske javne infrastrukture med različnimi
sektorji zagotavljanje in dostop do kakovostnih podatkov o infrastrukturi ter njihova dosledna uporaba
v procesih načrtovanja prostora in gradnje objektov. Vugrinova (2010) opozarja na neenoten pristop
pri določitvi javnega dobra v zemljiški knjigi. Vugrinova (2011) navaja, da zaradi neenake pozicijske
natančnosti zemljiškokatastrskega prikaza in drugih podatkovnih slojev prihaja do vrste neskladij, in
sicer: stavba je povezana z nepravo parcelo, parceli je določena neprava namenska ali dejanska raba
ter nepremičnini nepravilno določena bližina infrastrukturnih objektov. Posledično sta lahko
posamezni sestavini nepremičnine določena nepravi model za izračun vrednosti in neprava vrednost.
Triglav (2011) opozarja na pogosto neusklajenosti podatkov o lastnikih nepremičnin z matičnimi
številkami v zemljiški knjigi. Vlada RS (2014) v okviru sprememb zakonodaje na področju
množičnega vrednotenja nepremičnin poudarja odstopanje dejanske tržne vrednosti od posplošene
tržne vrednosti nepremičnin.
Omenjene raziskave kažejo na nezadostno kakovost podatkov v referenčnih zbirkah podatkov o
nepremičninah ter mestoma tudi na nizko raven medopravilnosti referenčnih zbirk podatkov,
predvsem zemljiškega katastra in zemljiške knjige, kakor tudi drugih evidenc in registrov. Opisano
stanje vpliva tudi na kakovost rezultatov v primeru njihove uporabe ter na kakovost kartografskega
prikaza in s tem povezanih tveganj. V nadaljevanju zato proučujemo kakovost registra nepremičnin za
namen določitve ključnih elementov davka na nepremičnine s predlogi uporabnikom prilagojenih
kartografskih prikazov negotovosti podatkov.
5.3 Metodologija in uporabljeni podatki
V okviru raziskave je proučeno okolje prostorskih in drugih podatkov, ki se uporabljajo za namen
obdavčitve nepremičnin, in sicer za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in odmero
davka na nepremičnine, kot je predvidel Zakon o davku na nepremičnine (2013). Analizirani so odloki
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč vseh občin v Sloveniji (razen občine Rogašovci, ki nima
sprejetega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča tudi ne odmerja). Izveden je pregled virov podatkov, ki jih občine uporabljajo v procesu
določitve višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in za določitev območij obračunavanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Ocena kakovosti podatkov, uporabljenih za določitev davčne osnove v sistemu nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (sistema, temelječega na površini nepremičnine), in sistema, temelječega
na razveljavljenem Zakonom o davku na nepremičnine (2013) (sistema, temelječega na vrednosti
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nepremičnine), temelji na rezultatih izvedenih raziskav kakovosti posameznih zbirk prostorskih
podatkov ali posameznih elementov kakovosti ter uradnih ocenah upravljavcev zbirk podatkov o
kakovosti zbirk podatkov. Ker razveljavljen Zakon o davku na nepremičnine (2013), Zakon o
množičnem vrednotenju nepremičnin (2006) ter sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
slonijo na podatkih registra nepremičnin, je izvedena analiza kakovosti registra nepremični po vseh
osnovnih elementih kakovosti, kot jih opredeljuje mednarodni, evropski in slovenski standard SIST
EN ISO 19157:2015 Geografske informacije – Kakovost podatkov. Za ta namen so pridobljeni in
uporabljeni podatki registra nepremičnin (stanje v mesecu juniju 2016).
5.4 Pomen prostorskih podatkov za obdavčitev nepremičnin
Prostorski podatki opisujejo stvarni svet iz različnih pogledov ter stvarne pojave neposredno ali
posredno povezujejo z lokacijo (Ažman, 2011). Od nekdaj predstavljajo osnovo katerega koli sistema
določanja lastnosti nepremičnin (Yomralioglu et al., 2007) ter so vse od nastanka sodobnih civilizacij
nepogrešljiv del obdavčevanja nepremičnin. Çağdaş (2013), Çete (2012), Maggio (2012), Mangioni
(2012) in Mantey et al. (2012) poudarjajo pomen uporabe prostorskih podatkov in sodobne GIStehnologije pri vzpostavitvi in upravljanju sistema obdavčitve nepremičnin. Poudarjajo, da odsotnost
tovrstnega pristopa pomembno vpliva na učinkovitost sistema, njegovo izdatnost, pravičnost in
racionalnost. Droj et al. (2010a; 2010b) ob tem poudarjajo pomen prostorskih podatkov za dobro
upravljanje in kakovostno odločanje na področju obdavčitve nepremičnin. Robbins (2014) potrjuje
pozitiven vpliv uporabe prostorskih podatkov, GIS-tehnologije, prostorskih znanj (Spatial knowledge)
ter ustrezne dostopnosti in upodobitve podatkov o nepremičninah v procesu obdavčevanja teh.
Robbins (2014) pri tem poudarja vlogo GIS-tehnologije in (horizontalno in vertikalno) povezovanje
različnih zbirk prostorskih podatkov na lokalni in nacionalni ravni s podatki za namen obdavčitve
nepremičnin.
Bolj kot je sistem evidentiranja nepremičnin točen in popoln, večja je stopnja pravne varnosti pravnih
razmerij, višja sta raven zaupanja v sistem ter njegova uporabnost. Lipejeva (2008) poudarja pomen
urejenega sistema za upravljanje z nepremičninami, ki je med drugim v podporo odločitvenim
procesom ter vpliva na učinkovitost sistema obdavčitve nepremičnin, omogoča razvoj in nadzor
nepremičninskih trgov, ščiti zemljiške vire in podpira trajnostni razvoj. Poleg tega urejen
nepremičninski sistem omogoča učinkovitejše upravljanje zemljišč in nepremičnin nasploh, vpliva na
zmanjšanje števila zemljiških sporov, kakovostnejše in trajnostno naravnane posege v prostor,
izboljšuje urbanistično načrtovanje in razvoj infrastrukture ter zagotavlja statistične in druge podatke
ter podpira dobro upravljanje in poslovanje. Zato je, kot poudarja van der Molen (2002), treba poseben
poudarek namenjati zagotavljanju kakovostnih in zaupanja vrednih informacij o nepremičninah na
nacionalnih ravneh, ki so med seboj povezane in usklajene, čeprav so vodene v različnih evidencah.
Sistemi evidentiranja nepremičnin so po podatkih Združenih narodov (United Nations, 2014) uvedeni
v domala vseh državah sveta, vendar se med državami razlikujejo. V urejenih nepremičninskih
sistemih98 evidentiranje nepremičnin temelji na zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi,
kot temeljnih nepremičninskih evidencah, ki se ponavadi povezujejo s številnimi drugimi evidencami.
V večini držav Evropske unije je evidentiranih več kot 80 % zemljišč, pri čemer se delež evidentiranih

98

V Evropi prevladujeta dva modela organizacijske pristojnosti vodenj ključnih nepremičninskih evidenc – države, kjer je
vodenje zemljiške knjige in zemljiškega katastra vodeno ločeno v dveh institucijah (npr. v Slovenji, Avstriji, Bolgariji, na
Danskem, v Estoniji, na Finskem, v Latviji, Luksemburgu, na Malti, v Nemčiji, na Poljskem, Portugalskem, v Španiji in
Švici) ali sta evidenci vodeni v eni organizaciji (United Nations, 2014).
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nepremičnin med državami razlikuje99 (United Nations, 2014). V državah v razvoju delež
evidentiranih zemljišč znaša približno 30 % (UN-HABITAT, 2012). Povsod je zaznan nižji delež
evidentiranih nepremični na podeželju. Po podatkih Svetovne banke (World Bank Group, 2016) imajo
države, ki evidentiranje nepremičnin opravljajo preprosto, hitro in poceni, formalno registriranih več
nepremičnin, kar vodi do večje dostopnosti do finančnih virov in večjih priložnosti za investiranje.
Učinkovito delovanje sistema evidentiranja nepremičnin zagotavlja temelje za varstvo lastninskih
pravic, varen prenos lastnine, varno delovanje hipotekarnega trga, podpira obdavčevanje nepremičnin,
omogoča nadzor in razvoj nepremičninskih trgov, ščiti zemljiške vire, podpira okoljski nadzor, ščiti in
spodbuja socialno stabilnost ter uspešno tržno gospodarstvo. Osrednji cilj sprememb na področju
evidentiranja nepremičnin je v številnih državah sveta zagotavljanje preprostega in zanesljivega
javnega dostopa do podatkov o lastništvu, vrednosti in rabi zemljišč. V zvezi z obdavčitvijo
nepremičnin je v številnih državah poudarek dan tudi zajemu v registrih neevidentiranih nepremičnin
(Maggio, 2012; Selleri, 2012), nedovoljenih gradenj (t. i. nelegalne, črne gradnje) (Meskhidze, 2015;
Maggio, 2012; Pahić, 2007; Paradias, 2007; Potsiou, 2012; Selleri, 2012) in t. i. neformalnih naselij,100
ki predstavljajo območja, za katera so podatki deloma ali sploh niso zajeti (Bardhan et al., 2015; Barry
et al., 2005; Chakraborty et al., 2015; Dagdeviren et al., 2009; Turley et al., 2013; UN-HABITAT,
2015).
Med državami sicer ni enotnega pristopa k zajemu podatkov o nepremičninah, prav tako se med
državami razlikuje opredelitev posameznih pojmov, povezanih z nepremičninami. Razvoj znanj in
tehnologije ter avtomatiziranih metod zajema prostorskih podatkov pomembno vpliva na povečanje
obsega in ravni podrobnosti podatkov o nepremičninah. Uporaba satelitskih posnetkov,
aeroposnetkov, laserskega skeniranja in drugih metod daljinskega zaznavanja omogoča hitro,
učinkovito in racionalno pridobitev podatkov o nepremičninah. Vse večji vpliv na zajemanje in zlasti
posodabljanje zbirk prostorskih podatkov ter vpliv na kakovost uradnih podatkov o prostoru ima tudi
uporaba množičnih virov, npr. prostovoljno uporabniško zagotavljanje prostorskih podatkov
(crowdsourcing) (Ballatore et al., 2015; Chakrabortya et al., 2015; Clouston, 2015; Liu et al., 2015;
Šumrada, 2013). Vse pogosteje se pojavljajo zahteve po uvedbi večrazsežnega katastra,101 z namenom
zavarovanja pravic, omejitev in odgovornosti (RRR – Right, Restriction, Responsibility) na
nepremičninah v prostoru, za upravljanje, vrednotenje in obdavčitev nepremičnin, prostorsko
načrtovanje in izvajanje smotrne nepremičninske politike (Erba, 2012; Paasch et al., 2016; Paulsson,
2013; Rajabifard et al., 2014; Stoter, 2003; Zupan et al., 2014). Sprejete so tudi številne strategije,
smernice, zahteve in iniciative na mednarodni ravni,102 ki se nanašajo na področje zajema, uporabe in
upravljanja kakovosti prostorskih podatkov, povezanih z nepremičninami. Katastrski in
zemljiškoknjižni podatki so podvrženi stalnim spremembam in s tem potrebi po sledenju novostim in
99

Najvišji delež evidentiranih nepremičnin je v srednjeevropskih in skandinavskih državah. Pri tem je v splošnem zaznan
nižji delež evidentiranih nepremičnin na podeželju in nepremičnin, ki so v javni lasti (United Nations, 2014).
100
Tudi nelegalna naselja, naselja z nizkimi prihodki, spontana naselja, nenačrtovana, nenanadzorovano nastala naselja idr.
101
Npr. 3R-katastra; 3R-katastra s časovno razsežnostjo (4R-kataster); katastra z dodatnimi razsežnostmi, npr. ravnjo
podrobnosti prikaza (level of detail – LOD) idr.
102
Na primer Skupna vizija za zemljiški kataster in registracijo zemljišč (Common Vison) (EuroGraphics, 2012), sprejeta v
okviru ciprskega predsedovanja Evropskemu svet. Na ravni članic Organizacije združenih narodov je bila leta 2009 sprejeta
iniciativa (United Nations, 2009) za globalno geoprostorsko informacijsko upravljanje (Global Geospatial Information
Management – GGIM), za poenotenje in dvig kakovosti prostorskih podatkov in njihove uporabe. Ob tem Organizacija
združenih narodov (United Nations, 2015) poudarja pomen vzpostavitve, izboljšanja kakovosti in učinkovitega vzdrževanja,
upravljanja zbirk prostorskih podatkov in razvoja storitev na nacionalnih in regionalnih ravneh s ciljem učinkovitega
povezovanja zbirk podatkov na globalni ravni za podporo uresničevanju strateških prednostnih nalog in globalnih razvojnih
ciljev. Eden od rezultatov iniciative je med drugim projekt GlobeLand30 (Global Land cover dataset) (Arsanjani et al., 2016;
Chen et al., 2014; Peng et al., 2016).
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prilagoditvam za potrebe rabe zemljišč, vrednotenju nepremičnin in ostalim s tem povezanim
razvojnim funkcijam na nacionalnih in mednarodni ravni.
5.5 Kakovost prostorskih podatkov
Pojem kakovosti je povezan s področjem uporabe in elementi, na katere se nanaša. Po mednarodnem
in slovenskem standardu SIST EN ISO 9000:2015 Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar je
kakovost skupek značilnosti in lastnosti izdelka ali storitve, ki podpirajo njegovo/njeno sposobnost, da
zadovolji izražene ali vsebovane potrebe. Definicija kakovosti prostorskih podatkov je odvisna od
področja obravnave, namena, zahtev in pričakovanj uporabnikov in drugih subjektivnih dejavnikov. V
splošnem je kakovost prostorskih podatkov celotnost značilnosti in lastnosti zbirke podatkov, ki se
nanašajo na njeno sposobnost, da ustreza izraženemu ali vsebovanemu nizu zahtev. Je torej razlika
med podatki in stvarnim svetom, ki ga podatki predstavljajo. Večja je ta razlika, slabša je kakovost
podatkov in s tem je manjša tudi uporabna in siceršnja vrednost teh podatkov (Triglav, 2012).
Kakovost podatkov opredeljujejo namen, poreklo in uporaba kot opisni ter kvantitativni elementi
(Ivánová, 2007; Morrison, 1995; Šumrada, 2005; Veregin, 1999). Pristopi k opredelitvi in obsegu
kvalitativnih in kvantitativnih elementov kakovosti se med avtorji in glede na področje uporabe
razlikujejo. OECD (OECD, 2011b) opredeljuje kakovost kot primernost za uporabo, v smislu potreb
uporabnikov, in določa naslednje elemente kakovosti: vsebinska ustreznost, tematska natančnost,
poreklo podatkov, časovna natančnost, dostopnost, medopravilnost in logična usklajenost. Mednarodni
denarni sklad (International Monetary Found, 2012) opredeljuje naslednje elemente kakovosti:
metodološka ustreznost, natančnost, zanesljivost, uporabnost in dostopnost.
Prostorski podatki so raznovrstni po položajni in časovni kakovosti, kakor tudi po kakovosti pomenske
opredeljenosti konceptov (pojmov). Ob tem se vse pogosteje delijo med uporabniki, nadomeščajo z
novimi in uporabljajo za druge namene, kot so bili ustvarjeni ali prvotno namenjeni. Informacija o
kakovosti razpoložljivih prostorskih podatkov je bistvenega pomena v procesu izbora podatkov
(Griffith et al., 2015). Carpenter et al. (2013) poudarjajo, da se dviguje raven zavedanja vrednosti
prostorskih podatkov in informacij tako na strani odločevalcev v javnem sektorju, v zasebnem sektorju
kot javnosti nasploh. Hkrati raste zavedanje, da so kakovostni prostorski podatki eden temeljnih
elementov učinkovitega in kakovostnega odločanja in upravljanja v prostoru in družbi nasploh.
Kakovost zbirk prostorskih podatkov na posameznih področjih (zemljišča, stavbe, gospodarska javna
infrastruktura, vodna telesa idr.) se med državami (kakor tudi proizvajalci) razlikuje in je odvisna od
številnih dejavnikov (Herold et al., 2012; Musinguzi et al., 2004). Zaradi tega je k obravnavi kakovosti
prostorskih podatkov treba pristopati celostno in jih, kot poudarjajo Jakobsson et al. (2015),
obravnavati z vidika podatkov, procesov, organizacije in uporabnikov. Pomembno jih je obravnavati
tudi skozi vidik tveganj znotraj poslovnih ali tehničnih procesov, ki proizvajajo (zajemajo),
pretvarjajo, spreminjajo, skrbijo za prenos, shranjevanje in uporabo podatkov (Sebastian-Coleman,
2013). Ob razvoju vseprisotne, spletne in mobilne kartografije je vse pomembneje obravnavati
kakovost prostorskih podatkov tudi skozi vidik zagotavljanja ustrezne kakovosti prikazov prostorskih
in drugih pojavov.
Uporabniki prostorskih podatkov imajo ponavadi na voljo več podatkovnih nizov, zato je pomembno
primerjati njihovo kakovost in ugotavljati njihovo primernost za uporabo oziroma ali izbrani
podatkovni niz izpolnjuje uporabniške zahteve (SIST EN ISO 19157:2015). Kakovost se lahko
ocenjuje relativno glede na specifikacijo zbirke podatkov oziroma uporabljeni pojmovni model, ki
določa izbrano in potrebno raven posplošitve ter razvrstitve (klasifikacije) obravnavanega področja
stvarnosti. Kakovost prostorskih podatkov tvori njihova dovršenost v določenem nizu podatkov ali
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zbirki podatkov (Šumrada, 2015a). Proizvajalci prostorskih podatkov in uporabniki teh podatkov, kot
navaja Triglav (2012), lahko in pogosto tudi dejansko uporabljajo različne prostore obravnave, kar
imajo za posledico različno presojo kakovosti istih prostorskih podatkov. V primeru enake presoje se
lahko zahteve proizvajalca in uporabnika glede kakovosti podatkov ujemata. Kot predpogoj za tako
ujemanje mora biti prostor obravnave jasno strukturiran, pri čemer je vloga podatkovnih proizvodnih
specifikacij ključna. Za ustreznejšo primerjavo kakovosti posameznih zbirk podatkov oziroma
podatkovnih nizov je bistveno, da so rezultati poročil o kakovosti izraženi na primerljiv način in da so
uporabljeni elementi in mehanizmi določanja kakovosti enotni. Pri tem je pomembno, da so podatki o
posameznih elementih kakovosti uporabljenih podatkov predstavljeni na uporabniku razumljiv način
in da ustrezno poudarjajo negotovosti, ki imajo pomen ali vpliv na določitev davčne osnove in s tem
boljše razumevanje in učinkovitejše ravnanje zavezancev.
5.5.1 Mednarodni, evropski in slovenski standard SIST EN ISO 19157:2015 Geografske
informacije – Kakovost podatkov
Standard je dokumentiran tehnični in postopkovni dogovor, ki ga sprejmejo potencialni uporabniki. Je
rezultat doseženega soglasja o (minimalnem in ciljnem) poenotenju med sodelujočimi deležniki
(Šumrada, 2015b). Temeljil naj bi na priznanih rezultatih znanosti, tehnike in izkušenj z namenom
doseganja optimalnih koristi za skupnost (SIST EN 45020:2007). Uporaba standardov omogoča
preglednost in združljivost rezultatov dela posameznih faz v nastanku proizvoda oziroma storitve in
njihove poti do uporabnika. Usklajeni svetovni standardi na področju geoinformatike so potrebni za
opredelitev metod, orodij in storitev za proizvodnjo in upravljanje zbirk prostorskih podatkov
(Šumrada, 2015b). Osnovni namen standardizacije širšega področja geoinformatike je zagotoviti
ustrezno raven dostopnosti in deljivosti za ponovno ali večkratno uporabo podatkov, za kar je pogoj
uspešna izmenjava podatkov med različnimi uporabniki, aplikacijami in vmesniki, raznimi
informacijskimi sistemi (GIS) ter fizičnimi lokacijami (omrežje).
Mednarodni in hkrati evropski (CEN) ter slovenski standard SIST EN ISO 19157:2015 Geografske
informacije – Kakovost podatkov (ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality) je temeljni
standard na področju kakovosti prostorskih oziroma geografskih podatkov. Z njegovo uveljavitvijo
leta 2013 je nadomestil do tedaj veljaven standard na področju kakovosti prostorskih podatkov. 103
Standard SIST EN ISO 19157:2015 opredeljuje poenoteni kakovostni model za prostorske podatke in
osnovno metodologijo za določanje njihove kakovosti. Vsebuje načela kakovosti geografskih
podatkov, sestavine za opis kakovosti podatkov, sestavine in vsebinsko strukturo registra mer za
kakovost podatkov, splošne postopke za ocenjevanje kakovosti in načela za sestavo poročil o
kakovosti podatkov.
Kakovost podatkov je v skladu z načeli kakovosti standarda SIST EN ISO 19157:2015 razlika med
podatkovno zbirko in stvarnim ali hipotetičnim svetom, t. i. prostorom obravnave (universe of
discourse), določenim s podatkovnimi specifikacijami. Standardni kakovostni model za prostorske
podatke tvorijo naslednje usklajene sestavine: terminologija problemskega področja (ontologija),
elementi in podelementi kakovosti, pokazatelji kakovosti (mere in enote), metode za določanje
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ISO 19113:2002 Geographic information - Quality principles (Slovenski standard SIST EN ISO 19113:2005 Geografske
informacije – Načela kakovosti), ISO 19114:2003 Geographic information - Quality evaluation procedures ter popravek 2005
(Slovenski standard SIST EN ISO 19114:2006 Geografske informacije – Postopki za ocenjevanje kakovosti, popravek SIST
EN ISO 19114:2005/AC:2006) in mednarodni standard ISO 19138:2006 Geographic information - Data quality measures
(Slovenski standard SIST EN ISO 19138:2009 Geografske informacije – Kakovostne mere za prostorske podatke).
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vrednosti podelementov kakovosti, metakakovost navedb elementov ter napotki za izdelavo in sestavo
poročila o kakovosti.
Osnovni elementi kakovosti imajo tudi podelemente (kategorije), ki služijo za dejansko oziroma
podrobnejšo opredelitev kakovosti podatkov v podatkovnem nizu. Standard SIST EN ISO 19157:2015
opredeljuje pet osnovnih (kvantitativnih) elementov kakovosti s podelementi ter en pregledni
(kvalitativni) element kakovosti – uporaba (Slika 42). Osnovni in pregledni elementi kakovosti so:
- položajna točnost, ki podaja točnost položaja objekta glede na pravilen položaj oziroma točnost
lege v podatkovnem nizu, s podelementi: absolutna ali zunanja točnost, relativna ali notranja
točnost ali položajna točnost gridnih podatkov (gridna točnost, ločljivost);
- tematska natančnost, ki podaja zanesljivost razvrstitve (klasifikacije) objektov in relacij med
njimi, točnost kvantitativnih atributov in pravilnost nekvantitativnih atributov; izraža se lahko s
podelementi: ustreznost razvrstitve objektov, kvantitativna točnost ter kvalitativna pravilnost;
- logična usklajenost, ki podaja skladnost pojmovnih pravil podatkovnega modela in strukture
podatkov v podatkovnem nizu, s podelementi: pojmovna (konceptualna), domenska, formatna in
topološka skladnost;
- časovna kakovost, ki se nanaša na natančnost časovnih atributov in časovnih relacij med objekti, s
podelementi: točnost časovnih meritev, časovno usklajenost in časovno veljavnost
(posodobljenost) podatkov;
- popolnost obravnava primernost uporabniškega podatkovnega modela, prisotnost ali odsotnost
objektov, atributov in relacij, s podelementi: izostanek vrednosti ali nadštevilne vrednosti;
- uporabnost, ki temelji na potrebah uporabnikov; za ocenjevanje uporabnosti se lahko uporabijo vsi
prej navedeni elementi kakovosti ali posebni elementi, oblikovani glede na zahteve uporabnikov; s
tem elementom kakovosti lahko denimo proizvajalec podatkov potrdi primernost oziroma raven
primernosti za izbrano področje rabe; uporabi se lahko tudi za potrditev skladnosti z zahtevami.
Konceptualni (pojmovni) model mora v prostorskem informacijskem sistemu opredeliti vse
pomembne prostorske objekte v stvarnosti in povezave med njimi. Zasnovan mora biti na
dogovorjenih pravilih, ki hkrati določajo pravila podatkovnega modela. Podatkovni model predstavlja
zaznavo, interpretacijo, abstrakcijo in formalni opis dela stvarnega sveta za predvidene namene
uporabe. Rezultata tako imenovanega podatkovnega modeliranja sta predstavitev in opis
poenostavljenih stvarnih objektov v bazi podatkov. Podatkovni model se opredeli in opiše v
konceptualnih shemah, ki so osnova logičnega modela v izbranem programskem in strojnem okolju
(Abiteboul et al., 1987; Hadzilacos et al., 1997; Lebin et al., 2002; Lisec et al., 2015; Yazici et al.,
2000). Uporaba standarda SIST EN ISO 19157:2015 pri analizi kakovosti podatkov registra
nepremičnin omogoča primerljivost rezultatov z dosedanjimi in prihodnjimi analizami kakovosti
registra nepremičnin.
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Slika 42: Elementi kakovosti podatkov (vir: prirejeno po standardu SIST EN ISO 19157:2015)
Figure 42: Elements of data quality (source: adapted by standard SIST EN ISO 19157:2015)
5.6 Kartografski prikaz negotovosti prostorskih podatkov
Uporabnikom prostorskih podatkov, z izjemo uporabnikov znotraj profesionalnih geoprostorskih
skupnosti, se informacije o kakovosti podatkov pogosto zdijo prezapletene, zaradi česar informacij o
kakovosti bodisi ne razumejo ali pa zanje celo niso pomembne. Pri tem je, kot navaja Triglav (2012),
treba izboljšati razumevanje kakovosti geoprostorskih podatkov in njenih učinkov na uporabo. Slocum
et al. (2009) ob tem poudarjajo, da laični uporabniki kartografske prikaze prostorskih pojavov pogosto
sprejemajo in razumejo kot resničen, točen, natančen, popoln, verodostojen, uporaben idr. prikaz
stvarnega sveta. Kot prikazano v poglavju 3, so kartografski prikazi prostorskih podatkov pomembno
orodje v procesu zasnove sistema obdavčevanja nepremičnin, odločanja, nadzora, komunikacije med
deležniki sistema, predvsem pa v podporo in pomoč zavezancem, za kakovostnejše in učinkovitejše
razumevanje celotnega sistema ter izboljšanje kakovosti podatkov o predmetu obdavčitve in
dejavnikih vpliva na davčno osnovo. Kljub sodobnim tehnikam in metodam kartografskih prikazov
prostorskih podatkov sta njihovi učinkovitost in uporabnost med drugim pomembno odvisni od
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kakovosti podatkov. Po eni strani je kartografske prikaze treba obravnavati skozi vidik kakovosti
uporabljenih podatkov, po drugi strani pa kot orodje za prikaz kakovosti prostorskih in drugih na karti
upodobljenih podatkov. Različne vrste napak, netočnosti in nenatančnosti prostorskih podatkov na
kartah uporabniku pogosto niso vidne ali predstavljene na ustrezen način. Negotovost prostorskih
podatkov se lahko pomembno odraža na kartografskih prikazih, kar lahko vpliva na njihovo kakovost,
verodostojnost, predvsem pa ima lahko posledice v procesu učenja, analiziranja in odločanja. Pri tem
je treba poudariti, da se, če je referenčni podatkovni niz neustrezne kakovosti, to kaskadno prenaša na
sekundarne in terciarne podatke. Laični uporabnik, ki o kakovosti referenčnih podatkov običajno ni
ustrezno poučen, goji napačno prepričanje, da so njegovi sekundarni podatki ustrezne kakovosti,
čeprav so navezani na nekakovostne referenčne podatke. Radovan (2011) pri tem poudarja, da
nepreverjeni in nepravilni podatki kaskadno prenašajo nekakovost na izvedene podatke in aplikacije,
tudi na kartografske prikaze. Zato je pomembno, da so informacije o kakovosti prostorskih podatkov
na ustrezen način prenesene do uporabnikov podatkov (kot metapodatki, s pomočjo kartografskih
prikazov idr.). Pri tem je treba upoštevati način in namen zajema podatkov ter npr. njihovo položajno
točnost, ki jo z določeno metodo zajema še lahko zagotovimo. Če je z določeno metodo zajema
prostorskih podatkov zagotovljena položajna točnost denimo 2–5 m, je uporaba kartografskih prikazov
teh podatkov zelo majhnih meril omejena oziroma podvržena določeni ravni negotovosti. Za boljše
razumevanje kakovosti uporabljenih prostorskih podatkov in njihovo denimo uporabnost je zato treba
uporabniku podatkov na ustrezen način podati informacije o njihovi kakovosti oziroma kakovosti že
izvedenih kartografskih prikazov.
Področje kartografskih prikazov negotovosti prostorskih podatkov je aktivno znanstveno področje
(Blais, 2002; Foody et al. (ur.), 2002; Goodchild et al., 1989; Payne, 2009; Veregin, 1995; Worboys,
1998; Zhang et al., 2002). Eden od temeljih ciljev kartografskega prikaza negotovosti prostorskih
podatkov je ozaveščanje uporabnika o stanju kakovosti prostorskih podatkov ter posledicah uporabe
podatkov v odvisnosti od njihove kakovosti. Tovrstni prikazi se uporabljajo na številnih področjih:
krizno upravljanje, usmerjanje, meteorologija, daljinsko zaznavanje, prostorski napovedni modeli,
prostorski odločitveni sistemi idr. (Bastin et al., 2002; Boller et al., 2010; Collins et al., 2007; De
Oliveira et al. 2015; Diord et al., 2017; Verburg et al., 2013). Kartografski prikaz negotovosti
prostorskih podatkov temelji na izhodišču, da je negotovost merljiva ali kako drugače ocenjena
oziroma kodirana (MacEachren et al., 2005). Kot že prikazano, so viri in oblike negotovosti
prostorskih podatkov raznoliki. S tem je širok tudi pristop k njihovi kartografski upodobitvi. Razvite
so številne metode in tehnike prikaza negotovosti prostorskih podatkov, odvisne od področja uporabe
podatkov, vrste oziroma tipa podatkov, od tega, kateri element (ne)kakovosti se želi prikazati, znanja
in kognitivnih sposobnosti uporabnika, uporabljenega medija prikaza, vrste prikaza (2R, 3R, statični,
dinamični) idr.
Pristopi h kartografskim prikazom negotovosti za zvezne in diskretne podatke so lahko podobni. Pri
tem so uveljavljene številne metode, npr. senčenja, elipsa zaupanja, epsilonski pas (𝜀-pas), prikaza z
uporabo različne nasičenosti, zrnatosti in prosojnosti opazovanega pojava, prikaza z različnimi
velikostmi opazovanega pojava, prikaza z različnimi velikostmi, barvami in oblikami kartografskih
znakov in simbolov, teksturami, opisnimi podatki ali kombinacijo omenjenih metod (Berry, 1996;
Boukhelifa et al., 2009; De Cola, 2002; De Oliveira et al. 2015; Djurcilova et al., 2002; Hengl, 2003;
MacEachren, et al., 2005; Potter et al., 2012; Rheingans et al., 1999; Thomson et al., 2005;
Wittenbrink et al., 1996; Zhang et al., 2002). Uporablja se tudi metoda dinamičnih prikazov (animacij)
negotovosti podatkov (Ehlschlaeger et al., 1997; Nagy et al., 2000).
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Izvedene so številne študije uporabnosti in učinkovitosti posameznih metod in tehnik prikaza
negotovosti podatkov ter zaznave negotovosti na kartografskih prikazih (Barré, 2013; Bisantz et al.,
2009; Cassell et al., 1999; Hansen et al., 2002; Kinkeldey et al., 2014; Newman et al., 2004). Z
razvojem metod in tehnik prikaza negotovosti prostorskih in drugih podatkov rasteta tudi obseg
področij uporabe tovrstnih prikazov ter število orodij in aplikacij za prikaz negotovosti (Potter et al.,
2012). Pri 2R-prikazih negotovosti prostorskih in drugih podatkov smo razmeroma omejeni z
možnostmi učinkovitega prikaza. S 3R-prikazi in prikazi v obogateni ter navidezni resničnosti se
nabor metod in tehnik prikaza razširi. Pri tem je poseben izziv tudi celovitost prikaza kompleksnosti
negotovosti prostorskih in drugih podatkov. Poenostavitve se ponavadi izvedejo z združevanjem
različnih atributov negotovosti v eno samo vrednost (npr. povprečno vrednost, standardni odklon) ali
interval vrednosti. Tovrstni pristopi lahko znova vplivajo na napačno razumevanje ali prikaz vrednosti
oziroma lastnosti osnovnih podatkov. Poznamo različne načine prikaza negotovosti podatkov, in sicer
v odvisnosti od tipa podatka (skalar, vektor, tenzor), vrste prikaza (diskretni ali zvezni), razsežnosti
opazovanih podatkov oziroma od razsežnosti podatkov o negotovosti. Buttenfield et al. (1988) so med
prvimi oblikovali okvir za kartografski prikaz negotovosti po elementih kakovosti prostorskih
podatkov za tri različne tipe podatkov – diskretne (točke, linije), kategorične (poligoni, razporejeni v
skupine na podlagi združevanja, prekrivanja, vrednosti atributov ali drugih skupnih lastnosti) in
zvezne (digitalni model površja, telesa).
Na podlagi ugotovitev omenjenih raziskav je smiselno pristopiti k oblikovanju metode prikaza
negotovosti prostorskih in drugih podatkov, potrebnih za določitev davčne osnove v procesu
obdavčitev nepremičnin. Tovrstni prikazi uporabniku nudijo osnovne informacije o kakovosti
podatkov, ki so uporabljeni v procesu določitve davčne osnove posameznega predmeta obdavčitve. Z
uporabo tovrstnih prikazov je mogoče oceniti tudi pravilnost davčne osnove in v primeru odstopanj od
pričakovanih vrednosti tudi bolj učinkovito in ciljno usmerjeno (glede na prikazano kakovost
podatkov po posameznih elementih kakovosti) pristopiti k izboljšanju kakovosti podatkov.
Na podlagi tega oblikujemo koncept prikaza negotovosti podatkov, uporabljenih pri določitvi davčne
osnove in drugih podatkov, temelječ na elementih kakovosti, kot jih opredeljuje standard SIST EN
ISO 19157:2015, glede na raven podrobnosti prikaza LOD 0 in LOD 1 (po Open Geospatial
Consortium, 2012) ter razsežnost podatka. Prikazi negotovosti podatkov o nepremičninah se
osredotočajo na uporabniški vidik – zavezance za plačilo davka na nepremičnine. Pri tem gre za zelo
različno skupino uporabnikov, gledano z vidika ravni znanja o prostorskih podatkih, kartografske,
prostorske in informacijske pismenosti, kognitivnih sposobnosti, uporabljenega medija za prikaz idr.,
zato se je pri oblikovanju prikazov smiselno nasloniti na zaključke študij uporabnosti posameznih
metod prikaza.
Pri prikazu negotovosti podatkov, ki vplivajo na določitev davčne osnove, se osredotočamo na parcele
in stavbe ter podatek o legi, rabi, površini, oddaljenosti od linijskih objektov gospodarske javne
infrastrukture ter drugih lastnostih stavbe ter podatkov o prenovi gradbenih elementov dela stavbe
(fasada, streha, okna, instalacije). Za ta namen so predlagani kartografski znaki, prilagojeni 2R- in 3Rspletnim kartografskim prikazom, kot prikazuje Slika 43. Kartografski znaki so dogovorjeni znaki, ki
ponazarjajo različne prostorske pojave, so prilagojeni merilu in namenu karte ter pojasnjeni v njeni
legendi. Predstavljajo poseben grafični jezik in omogočajo komunikacijo med izdelovalcem in
uporabnikom karte. Z njimi lahko prikazujemo tudi pojave, ki jih v naravi ne zaznavamo, dinamiko
pojavov, označujemo kvalitativne in kvantitativne lastnosti prikazanih elementov (Petrovič, 2006b).
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Položajna točnost
Legenda:
Položajna točnost nepremičnine
< 0,5 m
0,5–8 m
0,8–1 m
>1m

Legenda:
Položajna točnost centroida
<1m
1–5 m
5–10 m
> 10 m

Legenda:
Točnost podatka o višini
< 0,5 m
0,5–1 m
1–1,5 m
> 1,5 m

Legenda:
Točnost podatka o višini
< 0,5 m
0,5–1 m
1–1,5 m
> 1,5 m

Tematska natančnost
Legenda:
Zanesljivost razvrstitve
< 80 %
80–90 %
90–95 %
> 95 %

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Slike 43
Legenda:
Točnost podatka o površini

Logična usklajenost

Parcela/stavba: 2R
 povezava zemljiške parcele in stavbe
urejena
ni urejena



topološke napake
a. prekrivanje
Legenda:
prekrivanje

b. vrzeli
Legenda:
vrzel

Časovna kakovost
(časovna veljavnost)

Legenda:
Časovna veljavnost
podatka
1 leto in manj
1–2 leti
2–5 let
več kot 5 let
Ni podatka

Slika 43: Primer kartografskih znakov za prikaz negotovosti prostorskih podatkov (vir: prilagojeno po
Slocum et al., 2009; lastni prikaz)
Figure 43: An example of cartographic signs to presenting the uncertainty of spatial data (source:
adobted by Slocum et al., 2009; Authors' own presentation)
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5.7 Zbirke podatkov za namen obdavčitve nepremičnin
Pri uporabi prostorskih podatkov ali izvajanju z njimi povezanih aktivnosti se je treba sklicevati na t. i.
referenčne podatke oziroma referenčne zbirke podatkov. Referenčne zbirke prostorskih podatkov
lahko opredelimo kot niz podatkov, ki so pri neposredni uporabi namenjeni kot temeljni vir podatkov.
Zagotavljajo povezavo med prostorskimi storitvami in mehanizem prenosa znanj in informacij med
uporabniki (Federal Geographic Data Committee, 2005; Rase et al., 2002). Referenčni podatki so
temeljni podatki, ki omogočajo lociranje in povezovanje drugih pojavov in objektov v prostor.
Omogočajo njihovo prikazovanje in razumevanje (Ažman, 2008). Zakon o infrastrukturi za prostorske
informacije (2010)104 opredeljuje referenčno različico zbirke prostorskih podatkov kot zbirko
prostorskih podatkov v celoti ali niz prostorskih podatkov, ki je del zbirke podatkov, v kateri se
prostorski podatki izvirno vodijo in vzdržujejo. V Sloveniji se podatki o nepremičninah vodijo v več
referenčnih zbirkah podatkov, ki se uporabljajo v procesu obdavčitve nepremičnin, in sicer v:
zemljiškem katastru, katastru stavb, zemljiški knjigi, zbirnem katastru gospodarske javne
infrastrukture, registru nepremičnin, zbirki vrednotenja nepremičnin, evidenci trga nepremičnin,
registru prostorskih enot in zbirki topografskih in kartografskih podatkov.
V Sloveniji se na področju nepremičnin dopolnjujejo tri referenčne zbirke podatkov (matične
evidence): kataster stavb, zemljiški kataster in zemljiška knjiga. V katastru so podatki o tem, kaj je
predmet pravic in pravnih razmerij, ki jih evidentira zemljiška knjiga. Za podatke o nepremičninah,
kot o predmetu pravic, je kataster izvorna evidenca. Za podatke o pravicah in pravnih dejstvih pa je
izvorna evidenca zemljiška knjiga, kjer se pridobijo podatki o lastniku. Za stavbe in dele stavb, ki se
ne vpisujejo v zemljiško knjigo, se lastnik prevzame iz parcele, na kateri stavba stoji. Ker vse stavbe in
deli stavb niso evidentirani v katastru stavb in ker evidentiranje podatkov v upravnih postopkih ne
omogoča vedno evidentiranja dejanskega stanja nepremičnin, je Zakon o evidentiranju nepremičnin
(2006) poleg katastrov kot nepremičninsko evidenco določil tudi register nepremičnin. Na področju
obdavčitev nepremičnin je med drugim pomemben tudi zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture.
5.7.1 Zbirke podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Podatki, potrebni za upravljanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se med
občinami razlikujejo in so odvisni od določil odloka oziroma meril. Občine med merili upoštevajo
predvsem lego v prostoru, opremljenost s komunalno infrastrukturo, funkcionalno ugodnost lokacije
stavbnega zemljišča, namensko rabo po prostorsko izvedbenih aktih, gostoto javnih funkcij in
poslovnih dejavnosti ter stalne čezmerne motnje pri uporabi stavbnega zemljišča. Del občin ob tem
upošteva še konfiguracijo terena, zasedenost stavb in zemljišč, število lastnih parkirnih mest,
dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi in druge dejavnike.
Zakon o graditvi objektov (2004) določa, da občina za namene nadomestila za uporabo zazidanega
stavbnega zemljišča uporabi podatke, ki so vpisani v kataster stavb kot katastrski ali registrski podatki
v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. Občina lahko uporabi tudi podatke katastra
stavb, ki so prevzeti iz drugih evidenc. Podatke o površini zemljiških parcel, ki so vključene v
območja, za katera je občina določila, da se na njih plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča, pridobi iz uradnih evidenc o zemljiškem katastru. Če fundus stavbe ni evidentiran v
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Ur. l. RS, št. 8/2010, s spremembami.
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zemljiškem katastru kot samostojna zemljiška parcela ali del parcele, se za takšen fundus šteje tloris
stavbe iz katastra stavb.
Občine za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odlokih povečini upoštevajo
opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami (97,1 % občin),
namen uporabe stavbnega zemljišča (91,9 % občin), lego stavbnega zemljišča (86,6 % občin), izjemne
ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih (57,1 % občin), smotrno
izkoriščenost stavbnega zemljišča (35,7 % občin), namensko rabo (25,2 % občin), motnje pri uporabi
stavbnega zemljišča, gostoto javnih funkcij ter zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega
zemljišča (približno 20 % občin).
Občine na različne načine določajo območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in pri tem uporabljajo različne podatke (Preglednica 11). Območje plačevanja je celotno območje
občine brez podobmočij ali pa občine določijo podobmočja oziroma cone plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. V primeru slednjega občine območja plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča določajo administrativno: po mejah naselij, mejah krajevnih ali vaških skupnosti
ali mejah območij, ki so določena z občinskimi prostorskimi dokumenti (odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih, prostorsko izvedbenimi akti in drugimi predpisi). Območje plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je lahko določeno tudi glede na stopnjo opremljenosti s
komunalnimi in drugimi objekti ter napravami. Pri tem med občinami ni poenotenega pristopa
minimalnega pogoja opremljenosti, v določenih primerih ni določno opredeljen pojem možnost
priključitve ali uporabe omrežja, upoštevajo se tudi različne razdalje od stavbnega zemljišča do
objekta komunalne infrastrukture (od 30 do 500 m).
Preglednica 11: Podatki za določitev območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(vir: odloki občin)
Table 11: Data for determining the area of payment of Charge for the use of building ground (source:
degree of municipalities)

Podatek

Podatkovna zbirka

-

-

-

Gostota javnih funkcij in osnovnih
dejavnosti
Meje administrativnih enot
Meje območja v skladu z občinskim
prostorskim izvedbenim aktom
Komunalna opremljenost
Namenska raba stavbnega zemljišča
Avtobusna postajališča

-

Raven
upravljanja

Državni prostorski izvedbeni akt
Zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture
Register prostorskih enot
Poslovni register Slovenije
Register nepremičnin
Kataster stavb

Državna

Občinski prostorski izvedbeni akt
Občinski kataster gospodarske javne
infrastrukture

Lokalna

Kataster stavb, zemljiški kataster in register nepremičnin ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih občine
potrebujejo in uporabljajo za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Občine ob
podatkih iz referenčnih zbirk uporabljajo podatke s področja prostorskega načrtovanja in graditve
objektov. To se odraža v razdrobljenosti zbirk podatkov, nestandardiziranih in nepopolnih podatkih,
funkcijski orientiranosti rešitev ter sistemski nepreglednosti. Za odmero nadomestila za uporabo
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stavbnega zemljišča določene občine (če je tako opredeljeno v odloku) upravljajo tudi z zbirko
podatkov o (pozidanih in zazidljivih) gradbenih parcelah, stavbah in inženirskih objektih na parcelah,
podatkih o zemljiščih, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začela gradnja
stavb in gradbenih inženirskih objektih, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, poslovne
površine, med njimi nepokrita skladišča, delavnice na prostem, gramoznice, peskokopi, glinokopi ter
druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti oziroma vseh ostalih
infrastrukturnih objektov, ki po Zakonu o graditvi objektov (2004) niso objekti gospodarske javne
infrastrukture. Občine podatke pridobivajo iz različnih strokovnih podlag, grafičnega dela zemljiškega
katastra, katastra stavb in digitalnih podlag veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana in drugih dokumentov.
Občine v odlokih o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča navajajo različne vire podatkov,
načine zajema in upravljanja podatkovnih zbirk. Pri tem je najpogosteje občina lastnik in skrbnik
podatkovne zbirke. Občine v odlokih navajajo tudi, da za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča uporabljajo podatke iz uradnih evidenc, ki jo vzpostavi in upravlja občinska uprava. Pri
vzdrževanju zbirke podatkov zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
pozivajo, da jim posredujejo potrebne podatke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Nekatere občine podatke o zavezancih in stavbnem zemljišču pridobivajo na podlagi prijave
neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča in od upravnega organa, pristojnega za izdajo
dovoljenje za posege v prostor.
Analiza odlokov kaže, da občine nimajo poenotenega načina določitev površine zazidanega stavbnega
zemljišča. Površino stavbe, od katere se določi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, občine
določajo kot fundus stavbe ne glede na število nadstropij ali kot dejansko površino, neto tlorisno
površino, čisto tlorisno površino, čisto koristno etažno površino, tlorisno projekcijo površine; v
nekaterih primerih večjega naklona terena se upošteva le del skupne površine zemljišča. Nekatere
občine pri določitvi površin upoštevajo slovenski standard SIST ISO 9836 Standardi za lastnosti stavb
– Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine. V nekaterih občinskih odlokih je
navedeno, da podatka o površini zazidanega stavbnega zemljišča, če v uradnih evidencah ne obstaja ali
je očitno napačen, na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije objekta
določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Preglednica
(Priloga C) prikazuje vrsto in vire podatkov, ki jih občine uporabljajo pri določitvi zavezanca za
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za ugotovitev lastnosti predmeta obdavčitve in
določitev vrednosti točke. Iz preglednice (Priloga C) sledi, da so vir podatkov o zavezancih za plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča povečini referenčne zbirke podatkov (zemljiška knjiga,
centralni register prebivalstva). Kljub temu občine vodijo tudi lastne zbirke podatkov o lastnikih,
najemnikih, zakupnikih in drugih imetnikih pravice razpolaganja s stavbnim zemljiščem.
Pri določitvi oziroma preverjanju statusa zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča je treba upoštevati podatke iz več referenčnih virov (Poslovni register Slovenije, register
društev, vpisnik prostovoljskih organizacij, evidenca ustanov, register političnih strank, register
kmetijskih gospodarstev in drugih virov). Podatki o predmetu obdavčitve so povečini del referenčnih
zbirk podatkov (register nepremičnin), pri čemer občine vodijo lastne evidence o: nepokritih bazenih,
nepokritih skladiščih, zelenih površinah, površinah za šport in rekreacijo (smučišče, golf igrišče,
drsališče, kampi, hipodrom, teniško igrišče), površinah peskokopov, glinokopov in kamnolomov,
objektih in napravah oglaševanja, vodnih zajetjih za pridobivanje električne energije, odlagališčih
odpadkov idr. Neenoten pristop med občinami je pri določitvi davčne osnove pri stavbah in delih
stavb. Izrazitejša neenotnost pri uporabi virov podatkov je med občinami na področju meril. Pri
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določitvi točk po posameznih merilih občine povečini uporabljajo podatke iz lastnih evidenc (npr.
občinski prostorski izvedbeni akt, karta območij plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, podatki o tipu poselitve, zasedenosti stavb, raven dotrajanosti stavb, občinski kataster
gospodarske javne infrastrukture, občinska banka cestnih podatkov, kataster virov onesnaževanja
zraka).
5.7.2 Podatki za odmero davka po Zakonu o davku na nepremičnine (2013)
V skladu z določili razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnine (2013) je bila davčna osnova
določena kot posplošena tržna vrednost nepremičnine, ugotovljena s predpisi o množičnem
vrednotenju nepremičnin in pripisana nepremičnini v registru nepremičnin 1. januarja leta, za katero se
odmerja davek. Glede na predstavljeno različnost in razpršenost virov podatkov, ki predstavljajo
osnovo za določitev višine in odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, je bil v primeru
določitve davčne osnove pri davku na nepremičnine predviden le en vir podatkov o davčni osnovi, in
sicer register nepremičnin. Pri tem je bilo predvideno, da se za izračun vrednosti nepremičnine po
modelih vrednotenja, ki predstavljajo osnovo za določitev davčne osnove, uporabi le del od skupaj 78
podatkov, ki se o posamezni nepremičnini vodijo v registru nepremičnin (Priloga C). Med vsemi
vrstami nepremičnin se za določitev davčne osnove uporablja največ podatkov (19) za stanovanjske
nepremičnine (šifre dejanske rabe 1122101, 1122102, 1122103 in 1122104 – stanovanja v stavbi s
tremi ali več stanovanji) in nepremičnine, vrednotene po modelu HIS (18 podatkov).
Določitev davčne osnove za vse skupine nepremičnin sloni na modelih vrednotenja nepremičnin.
Podatki za določanje modelov množičnega vrednotenja nepremičnin so pregledani in izboljšani
podatki o izvedenih kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami (cene), podatki o donosih iz
nepremičnin, stroških gradnje in drugi socialno-ekonomski podatki (Geodetska uprava RS, 2015c).
Modeli vrednotenja se oblikujejo toliko časa, dokler ne dosežejo rezultatov, ki se dovolj približajo
dejansko realiziranim cenam in najemninam (Ministrstvo za finance et al., 2016). Vrednostne cone se
oblikujejo za posamezne vrste nepremičnin na podlagi podatkov o naravnih in pozidanih (grajenih)
danostih prostora, podatkov namenske rabe prostora in podatkov o parcelnih mejah. Za izračun
vrednosti parcele se uporabi en ali več modelov vrednotenja glede na namensko in dejansko rabo
zemljišč ali rabo zemljišč za gradnjo stavb, ki so evidentirani v registru nepremičnin. Podatki o
naravnih in ustvarjenih danostih prostora, namenski rabi prostora in parcelah so podatki digitalnih
topografskih baz, digitalnega modela reliefa, katastra gospodarske javne infrastrukture, zemljiškega
katastra, katastra stavb in registra nepremičnin. Merila za zaris poteka mej vrednostnih con med
grajenimi danostmi upoštevajo tudi podatke o popularnosti soseščine, javnih zelenih površinah, bližino
športnih in otroških igrišč, javni prevoz. Med drugimi grajenimi danostmi se upoštevajo tudi podatek,
povezan s tipi naselja (trgi, večja naselja, turistična naselja), dostopnostjo do ulic, bližino trgovin, in
druge danosti. Izboljšave določitve vrednostnih con na lokalni ravni se izvajajo v procesu usklajevanja
z občinami.
Številne podatke je treba upoštevati tudi pri določitvi zavezanca za davek, ki je po določilih
razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnine (2013) fizična ali pravna oseba, ki je na dan
1. januarja leta, za katero se odmerja davek, evidentirana v registru nepremičnin kot lastnik
nepremičnine. Zavezanec za plačilo je lahko tudi solastnik nepremičnine, agrarna skupnost,
lizingojemalec, upravljavec nepremičnine, oseba, ki nepremičnino ali njen del uporablja v okviru
svoje dejavnosti, imetnik osebne služnosti in pod določenimi pogoji tudi najemnik nepremičnine.

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

143

Za zagotavljanje podatkov so odgovorne občine (podatki o namenski rabi in deležu površine
posamezne namenske rabe zemljišč, gospodarski javni infrastrukturi), ministrstvo, pristojno za
gozdarstvo (podatki o pogojih spravila lesa), ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristojno
za vode (podatki o elektrarnah, proizvajalcih električne energije, pridobivalnih prostorih, nosilcih
pravic izkoriščanja mineralnih surovin, količinah in dobi možnosti izkoriščanja posameznih vrst
mineralnih surovin). Podatke zagotavljajo tudi lastniki, upravljavci, uporabniki oziroma najemniki
posebnih nepremičnin ter upravljavci elektrodistribucijskih in elektroprenosnih omrežij.
Na podlagi navedenega ugotavljamo, da je v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in v
sistemu davka na nepremičnine register nepremičnin osrednji vir podatkov. Nadalje je na kratko
predstavljen register nepremičnin ter izvedena analiza kakovosti, v skladu z zahtevami standarda SIST
EN ISO 19157:2015.
5.8 Register nepremičnin
Namen Zakona o evidentiranju nepremičnin (Vlada RS, 2005) je bil med drugim vzpostavitev
večnamenske evidence in sistemov, ki bi omogočali objektivno oblikovanje in vodenje socialne,
prostorske in davčne politike. Osnovni cilj Zakona o evidentiranju nepremičnin (2006) je bil
vzpostaviti sistem evidentiranja nepremičnin na način, da bi bile prek upravnih postopkov na pobudo
lastnikov ter z uporabo različnih sodobnih strokovno tehničnih metod in postopkov na pobudo države
oziroma občin nepremičninske evidence popolne in podatki v njih kakovostni.
Register nepremičnin je javna evidenca o vseh nepremičninah, ki v evidenčnem smislu vzpostavlja
nepremičnino. Določen je kot odprt sistem, ki omogoča, da različni uporabniki s svojimi predpisi v
skladu s svojimi nameni dopolnjujejo njegovo večnamenskost tako, da določijo dodatne podatke, ki se
vodijo o nepremičninah. Namen registra nepremičnin je oblikovanje in vzdrževanje podatkov o
nepremičninah, pregledno urediti katastrsko in registrsko raven kakovosti podatkov o nepremičninah
ter s pomočjo preprostih, predvsem strokovno tehničnih postopkov zagotoviti popolnost in kakovost
nepremičninskih evidenc. Ob tem se omogoči tudi pripis ustreznih lastnosti nepremičnine, predvsem
njene ocenjene vrednosti po metodah množičnega vrednotenja nepremičnin (Geodetska uprava RS,
2013). Vodenje in vzdrževanje podatkov registra nepremičnin poteka prek prevzema podatkov iz
javnih in drugih zbirk podatkov (Slika 44), z zbiranjem podatkov z vprašalnikom za stavbe in dele
stavb, ki jih podajo lastniki, upravljavci, najemniki, uporabniki ali upravniki stavb, ter z zajemom
podatkov z uporabo metod in tehnik inventarizacije prostora.
Register nepremičnin dnevno prevzema spremembe podatkov katastra stavb in zemljiškega katastra, in
sicer podatke, kot je prikazano v Preglednici (Priloga C). Iz katastrov se prevzemajo tudi podatki o
povezavah med stavbo in parcelo s površinami zemljišč pod stavbo. Povezava s spremembami
lastništva v zemljiški knjigi je posredna. Na podlagi sklepa zemljiške knjige se izvede sprememba
lastništva v zemljiškem katastru in/ali katastru stavb. Register nepremičnin te spremembe pridobi
dnevno, s prevzemom podatkov iz zemljiškega katastra in katastra stavb. V skladu z Uredbo o
podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (2011)105 se v registru nepremičnin vodijo
podatki106 o parcelah, stavbah in delih stavb, kot je prikazano v Preglednici (Priloga C). Do večjih
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Ur. l. RS, št. 95/2011, s spremembami.
Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (2011) določa, da se za dele stavbe, ki so po dejanski
rabi v stanovanjski rabi, in dele stavb, ki so prevzgojni dom, zapor, vojašnica ali prostor za nastanitev policistov ali gasilcev,
ki so po dejanski rabi v gostinski rabi, ki se po dejanski rabi uporabljajo za trgovsko in drugo storitveno dejavnost, za promet
106
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sprememb podatkov107 v registru nepremičnin je prišlo v projektu Obveščanja o poskusnem izračunu
vrednosti nepremičnin ter razgrnitve podatkov o vrednostnih conah in vrednostnih ravneh v letu 2010
ter ob zasnovi in uveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine (leta 2013 oziroma 2014). Število
podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v Registru nepremičnin v obdobju 2007–2016 prikazuje
Preglednica 12.
Zemljiška knjiga
Centralni register
prebivalstva

Finančna uprava RS

Kataster stavb

Poslovni register
Slovenije

Notarji

Zemljiški kataster

Ministrstva

Register
nepremičnin

Razgrnitev podatkov
o nepremičninah

Zbirka vrednotenja
nepremičnin

Občine

Dejanska in
namenska raba

Evidenca trga
nepremičnin

Neprem. agencije

Popis nepremičnin

Druge zbirke

Inventarizacija
prostora

Min. pristojno
za kmetijstvo

Podatki NUSZ

Uporabniki in
plačniki elekt. energ.

Gozdnogospod.
načrt, tr. nasadi

Podatki
upravnikov stavb

Slika 44: Viri podatkov registra nepremičnin (vir: prilagojeno po Geodetska uprava RS, 2013)
Figure 44: Data sources of Real Property Register (source: adobted by Geodetska uprava RS, 2013)
Preglednica 12: Datum zajema in število podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v registru
nepremičnin (vir: Vlada RS (2008); Računsko sodišče RS (2011); lastna analiza)
Table 12: Date of data capture and number of data about land parcels, buildings and parts of buildings
in Real Property Register (Source: Vlada RS (2008); Računsko sodišče RS (2011); Authors' own
analysis)
Datum zajema in število podatkov v registru nepremičnin

(1)
(2)

Podatek

21. 12. 2007(1)

15. 6. 2010(2)

20. 10. 2014

16. 4. 2015

28. 4. 2016

Parcele

ni podatka

5.363.599

5.496.270

5.520.186

5.565.305

Stavbe

1.070.381

1.161.380

1.170.352

1.172.405

1.174.839

Deli stavb

1.517.386

1.785.064

1.802.240

1.835.042

1.842.266

Vir: Vlada RS (2008).
Vir: Računsko sodišče RS (2008).

in izvajanje elektronskih komunikacij, za industrijsko rabo in skladišča ter proizvodnjo električne energije, izkoriščanja
mineralnih surovin, opravljanja pristaniške dejavnosti in dejavnosti bencinskih servisov, vodijo še dodatni podatki.
107

V registru nepremičnin je bilo leta 2012 evidentiranih 1,2 milijona sprememb podatkov, leta 2013 približno 1,6 milijona
ter leta 2014 približno 1,9 milijona sprememb.
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5.9 Analiza kakovosti registra nepremičnin
Analizirani so podatki registra nepremičnin za stanje v mesecu maju 2016, z uporabo in primerjavo s
podatki in ugotovitvami raziskav Geodetskega inštituta Slovenije (2009), Lavrača et al. (2009),
Računskega sodišča RS (2011), Lisčeve et al. (2015) in Čeha et al. (2015). Preglednica 13 prikazuje
število evidentiranih podatkov v registru nepremičnin na dan 30. 6. 2012 in 28. 4. 2016. V Prilogi C je
podan šifrant tabel registra nepremičnin.
Preglednica 13: Število podatkov v registru nepremičnin (vir: register nepremičnin)
Table 13: Number of data in Real Property Register (source: Real Property Register)
Podatek
Število vseh parcel z identifikatorjem PC_MID(1)
Število delov parcel glede na namensko rabo
Število stavb
Število delov stavb
Število enot z identifikatorjem nepremičnine
(1)

Ime opisnega
podatka
PC_MID
N_RABA
STEV
DST_SID
NEP_ID

30. 6. 2012

28. 4. 2016

5.480.960
10.672.688
1.163.046
1.815.889
6.155.264

5.565.305
16.681.631
1.174.839
1.842.266
10.133.737

Strojni identifikator nepremičnine

Za opazovanje dinamike in obsega sprememb atributov v registru nepremičnin smo primerjali podatke
registra nepremičnin za stanje na dan 30. 6. 2012, 20. 10. 2014 in 28. 4. 2016. V ta namen smo
primerjali:
- število različnih vrednosti za posamezni atribut,
- število zapisov za posamezni atribut z vrednostjo »0« ali »null«,
- število vseh zapisov za posamezni atribut po tabelah.
5.9.1 Konceptualni in podatkovni model registra nepremičnin
Projektna dokumentacija vzpostavitve registra nepremičnin ne navaja konceptualnega modela, temveč
le podatkovni model in njegove kasnejše različice. Tudi aktualna različica registra nepremičnin kaže,
da sta konceptualni model in konceptualna shema nepopolna in ne zajameta vseh primerov izvedbene
podatkovne baze, kar Liščeva et al. (2015) ugotavljajo že za stanje v letu 2014. Konceptualni model je
moč oblikovati na različne načine, pri čemer se pogosto uporablja evolucijski pristop (Van der Zee et
al., 2007). Ob tem je med drugim priporočljivo upoštevati naslednja načela (SIST EN ISO
19175:2015; Kresse et al., 2012; Marjomaa, 2005; Peng et al., 2003):
- načelo konceptualizacije (conceptualization principle): predpostavlja, da pojmovna shema vsebuje
le tiste vsebinske in operativne značilnosti (obnašanja), ki so pomembne za načrtovano uporabo
pojmovnega modela oziroma so del prostora obravnave;
- načelo stoodstotnosti (100 % principle): vsi relevantni vidiki prostora obravnave so opisani v
pojmovna shemi,;
- načelo invariance (invariance principle): pojmovna shema naj bo zasnovana na osnovnih subjektih
prostora obravnave, ki so nespremenljivi v določenih časovnih obdobjih uporabe;
- načelo kontekstualnosti (princpile of contextuality): pojmovna shema naj bo zasnovana na
kontekstualno relevantnih subjektih, ki pripadajo prostoru obravnave;
- načelo samoopisa (self-description principle): v pojmovni shemi opredeljeni konceptualni model
vsebuje vse potrebne opise.
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Ugotovitve kažejo, da se je podatkovni model registra nepremičnin nenehno spreminjal, kar omejuje
možnost primerjave podatkov registra nepremičnin med različnimi obdobji. Raznoliki atributi (opisni
podatki), ki se pojavljajo v registru nepremičnin, niso jasno opredeljeni (na primer datumi, ki se
pojavljajo v zapisih) (Lisec et al., 2015).
5.9.2 Določanje nepremičninskih enot
Opredelitev pojma nepremičninska enota se je v slovenskem pravnem sistemu v posameznih zbirkah
podatkov in za posamezne namene spreminjala čez čas. Ob tem so bili pojmi med katastri neenotni.
Nepremičninska enota je v zakonodaji opredeljena, kot kaže povzetek v Preglednici 14.
Preglednica 14: Opredelitev pojma nepremičnina v slovenskem pravnem sistemu (vir: Stvarnopravni
zakonik (2002); Zakon o evidentiranju nepremičnin (2006); Zakon o zemljiški knjigi (2003); Zakon o
davku na nepremičnine (2013); Zakon o graditvi objektov (2004); Zakon o prostorskem načrtovanju
(2007); Zakon o urejanju prostora (2002))
Table 14: The definition of real estate in the Slovenian legal system (source: Stvarnopravni zakonik
(2002); Zakonu o evidentiranju nepremičnin (2006); Zakon o zemljiški knjigi (2003); Zakon o davku
na nepremičnine (2013); Zakon o graditvi objektov (2004); Zakon o prostorskem načrtovanju (2007);
Zakon o urejanju prostora (2002))
Zakon
Stvarnopravni
zakonik (2002)
Zakonu o
evidentiranju
nepremičnin
(2006)

Zakon o zemljiški
knjigi (2003)

Zakon o davku na
nepremičnine
(2013)

Zakon o graditvi
objektov (2004)

Opredelitev pojma nepremičnina
Prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami.
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. 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. Posamezni del stavbe je prostor oziroma
skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot deli
stavbe v katastru stavb se evidentirajo tudi njeni skupni deli, če so določeni. V
97. členu je podrobnejša določitev splošnih in posebnih primerov nepremičnin.
Zemljiška parcela ali objekt oziroma njegov posamezen del, če zakon določa,
da je lahko samostojen predmet stvarnih pravic. Zemljiška parcela je prostorsko
odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami. Objekt je stavba
ali gradbeni inženirski objekt.
Kot nepremičnine se štejejo nepremičnine, kot so določene v registru
nepremičnin v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. Pri tem
je z Zakonom o davku na nepremičnine (2013) uveden nov pojem zemljišče za
gradnjo stavb. V zakonu je uporabljen pojem javno dobro, ki ni določneje
opredeljen.
Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz
gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami
in tehnološkimi napravami. Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere
človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti.
Gradbeni inženirski objekt je objekt, namenjen zadovoljevanju tistih
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 14

Zakon o
prostorskem
načrtovanju (2007)
Zakon o urejanju
prostora (2002)

človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali
opravljanje dejavnosti v stavbah.
Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali
njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z
občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov. Naslanja se na
določila predpisov s področja graditve objektov.
Naslanja se na določila predpisov s področja graditve objektov.

Pomenska razdrobljenost in neenotnost pojma nepremičnina na področju obdavčitve nepremičnin
lahko vplivata na uresničevanje načela pravičnosti, razumljivosti, administrativne učinkovitosti in
družbene sprejemljivosti davka. V kontekstu obdavčitve nepremičnin obravnavamo tudi
nepremičninske enote, kot so nepremičnine z majhno površino: pregled podatkov registra nepremičnin
kaže, da je evidentiranih skoraj 20.000 parcel s površino, manjšo od 5 m2 in več kot 2.500 parcel s
površino, manjšo od 1 m2 (Slika 45). Pri tem metodologija vodenja registra nepremičnin ne predvideva
najmanjše dovoljene površine parcele. Slednje je povezano s vprašanjem stroškovne upravičenosti
vodenja podatkov za namene obdavčitve o nepremičninah z majhno površino.

Legenda:
1142/3

Legenda:
meja parcele

Merilo: 1 : 500
a) Parcela št. 1147/3, k. o. 1613 Kuželj

1142/3
275/3

meja parcele
obris stavbe

centroid stavbe
Merilo: 1 : 500

b) Parcela št. 277/16, k. o. 2156 Radovljica

Slika 45: Parcele s površino, manjšo od 1 m2 (vir: http://www.e-prostor.gov.si/, pridobljeno:
23. 6. 2016)
Figure 45: Parcels with area of less than 1 m2 (source: http://www.e-prostor.gov.si/, obtained:
23. 6. 2016)
5.9.3 Kakovost podatkov o dejanski in namenski rabi zemljišč
Dejanska raba zemljišč je določena s fizičnimi elementi zemeljskega površja, ki so posledica naravnih
dejavnikov ali človekove dejavnosti (uporabe) in jih je možno določiti z metodami fotogrametrije,
daljinskega zaznavanja, terenske interpretacije ali s pomočjo podatkov iz drugih digitalnih evidenc o
fizičnih lastnostih prostora. Dejanska raba prostora je neodvisna od predpisov s področja upravnega
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prava, ki določajo način pridobivanja in uživanja lastninske pravice (Geodetska uprava RS, 2013).
Evidenca dejanske rabe prostora v Sloveniji v času priprave disertacije ni vzpostavljena.
Vzpostavljena je evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki od leta 2002 vsebuje
vektorske podatke o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju celotne Slovenije.108
Dejanska raba zemljišča se evidentira na podlagi predpisov, ki urejajo vsebino in način vodenja
podatkov o dejanski rabi prostora. Vrste osnovne dejanske rabe zemljišč so določene z Zakonom o
evidentiranju nepremičnin (2006), in sicer so to kmetijska, gozdna, vodna, neplodna in pozidana
zemljišča. Podatki o dejanski rabi zemljišč se v zemljiški kataster prevzamejo iz evidenc dejanske rabe
zemljišč. Podatki o dejanski rabi prostora v skladu z določili Uredbe o prostorskem informacijskem
sistemu (2007)109 spadajo med osnovne vsebine Prostorskega informacijskega sistema. Po šifrantu
dejanske rabe nepremičnin je določenih 128 vrst rabe za dele stavbe, 2 za stavbe (stanovanjska in
nestanovanjska) ter 13 vrst dejanske rabe za zemljišča.
Podatki o dejanski rabi iz evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč določajo pokrovnost
zemeljskega površja, ne določajo pa površin obstoječe rabe glede na njeno funkcijo oziroma namen.
Podatki o dejanski rabi za pozidana in sorodna zemljišča zato ne morejo odražati stvarnega stanja v
prostoru za potrebe prostorskega načrtovanja, kakor tudi ne kakovostnega spremljanja in analiziranja
stanja in sprememb. Pozidana in sorodna zemljišča tudi nimajo podrobnejše členitve; s tem tudi ni
mogoče pridobiti podatkov o funkcionalnem oziroma socialno-ekonomskem namenu pozidanih
zemljišč, predvsem v povezavi z namensko rabo. Podobno ugotavljajo tudi Liščeva et al. (2015),
Mlinar et al. (2013), Starček et al. (2013) in Triglav (2011; 2012), ki poudarjajo, da je pri pripisovanju
podatkov dejanske rabe zemljišč mogoče opaziti vrsto pomanjkljivosti. Te so posledica metodologije
zajema podatkov ter osnovnega namena uporabe podatkov za podporo izvajanja kmetijske politike.
Posebej so poudarjeni primeri neustreznega pripisa dejanske rabe na območjih robov gozda, kakor tudi
za cestne in železniške površine.
Primeroma navajamo, da podatki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, za leto 2012 kažejo, da je bilo
v Sloveniji 109.162,8 ha pozidanih površin, kar je le 202,2 ha več kot leta 2008. Po podatkih raziskave
Lampiča et al. (2012) je leta 2012 skupna površina pozidanih površin znašala 96.138 ha oziroma
88,1 % evidentiranih pozidanih površin iz leta 2008. Na podlagi teh podatkov je bilo v obdobju 2008–
2012 skupaj 13.024 ha novih pozidanih površin, kar pa po podatkih Agencije RS za okolje (2013) ne
ustreza dejanskemu stanju v prostoru. Ob tem Nastranova et al. (2014) ugotavljajo neskladje
prostorskih podatkov v uradnih zbirkah prostorskih podatkov o gozdnih površinah. Ugotovitve kažejo,
da je bila površina krčitev gozdov v obdobju 2002–2012 desetkrat večja od površine v evidenci, ki jo
po uradni dolžnosti vodi Zavod za gozdove Slovenije. Med najpomembnejšimi vzroki za tolikšno
razliko sta poudarjeni različna natančnost razmejevanja poligonov med posameznimi rabami tal ter
različna interpretacija rab tal med obema letoma, kljub nespremenjenemu stanju v prostoru.
Izkušnje pri vzdrževanju podatkov katastra stavb, odzivi uporabnikov ter analize kakovosti podatkov
so nakazali nujnost prenove vsebine katastra stavb in načina evidentiranja podatkov o stavbah in delih
stavb. Cilji prenove sistema evidentiranja nepremičnin v katastru stavb, kot jih predvideva predlog
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Ministrstvo za okolje in
prostor, 2016a), so med drugim izboljšanje kakovosti podatkov o stavbah in delih stavb, s poudarkom
na podatkih, ki se uporabljajo za izračun vrednosti nepremičnin, zagotovitev enotnega sistema
108

Evidenca ne določa rabe zemljišč glede na funkcijo. Izdelana je na osnovi ekranske digitalizacije ortofoto posnetkov v
merilu 1 : 5.000. Za evidenco Cohenov koeficient kappa (Cohen, 1960), s katerim določamo atributne napake, znaša 0,959,
kar pomeni visoko atributno natančnost o rabi zemljišč.
109
Ur. l. RS, št. 119/2007, s spremembami.
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evidentiranja, poenostavitev spreminjanja in evidentiranja podatkov in uvedba treh ravni podatkov z
vidika odgovornosti za popolnost in pravilnost podatkov ter njihove formalne uveljavitve. Spremembe
na tem področju predvidevajo, da se podatek o dejanski rabi stavbe ukine, pri čemer lahko dejansko
rabo stavbe določi vsak uporabni sam, po lastnih merilih na podlagi dejanskih rab delov stavbe. Ob
tem je predlagano, da se v kataster stavb in register nepremičnin110 evidentira le še 38 dejanskih rab
delov stavb in 17 vrst prostorov.
Namenska raba zemljišč je v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (2007) s
prostorskimi akti določena raba zemljišč in objektov. Območja namenske rabe se ne smejo prekrivati
in se določijo po načelu pretežnosti. Na ravni države ni enotne in celovite evidence prostorskih aktov,
iz katere bi bilo mogoče na parcelo natančno ugotoviti podatek o namenski rabi, pravnih režimih,
obremenitvah ter komunalni opremljenosti oziroma razvojnih stopnjah zemljišč, poleg tega pa tudi ni
vzpostavljene celovite evidence dejanske rabe pozidanih zemljišč (Vlada RS, 2016c). Za vodenje
podatkov o namenski rabi zemljišč in sporočanje teh v register nepremičnin so odgovorne občine. V
občinskem prostorskem načrtu se za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja
prostora111 določijo oziroma prikažejo območja podrobnejše namenske rabe prostora. Podrobnejša
namenska raba prostora se v skladu z izhodišči in usmeritvami iz hierarhično nadrejenih prostorskih
aktov in ob upoštevanju področnih predpisov določi oziroma prikaže glede na fizične lastnosti
prostora in predvideno rabo. Namenska raba prostora se v sladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in
načinu priprave … (2007)112 deli na 53 vrst podrobne rabe.
Težave pri določitvi namenske rabe prostora izvirajo iz različnih opredelitev namenske rabe prostora v
občinskih prostorskih aktih, predvsem tistih, sprejetih pred občinskimi prostorskimi načrti. V veljavi
so različne vrste občinskih prostorskih aktov, ki se naslanjajo na akte na državni ravni, uveljavljene v
različnih obdobjih. Ob tem metodologija prikaza posamezne namenske rabe in zato podrobnejša
namenska raba v občinskih aktih, sicer nastala v enakem obdobju, nista povsem primerljivi. Stanje v
februarju 2015 je kazalo, da so v polovici slovenskih občin veljavni občinski prostorski akti sloneli na
zakonodaji iz leta 1984 oziroma prostorskih sestavinah dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov
občin, ki so med seboj večinoma neenotni. Zbirni sloj namenske rabe prostora za celotno Slovenijo je
nastal leta 2014, v okviru projekta Občinski prostorski akti in namenska raba prostora v Sloveniji.
Miklavčič et al. (2014) poudarjajo, da so določene kategorije namenske rabe iz planskih sestavin težko
prevedljive ali celo neprevedljive v razvrstitev, kot je določena s Pravilnikom o vsebini, obliki in
načinu priprave … (2007).20 Miklavčič et al. (2014) ob tem še poudarjajo, da kakovost (predvsem
pozicijska in geometrična natančnost) digitaliziranih analognih prostorskih sestavin ni opredeljena,
atributni del posameznih prostorskih podatkov je nejasen in slabo razumljiv, pri čemer ni jasen pravni
status digitaliziranih podatkov. Hkrati je zaznan problem časovne kakovosti in tematske točnosti
podatkov. Analiza, izvedena v okviru projekta Občinski prostorski akti in namenska raba prostora v
Sloveniji (Miklavčič et al., 2014), je pokazala tudi številne topološke napake (prekrivanje, vrzeli in
nedoločena raba).
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Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2016b).
111
Enota urejanja prostora je območje, ki obsega naselje, del naselja ali del odprtega prostora in se določi na podlagi analize
značilnosti prostora, upoštevanja režimov iz pravnih aktov s področij: varstva okolja in zdravja ljudi, ohranjanja narave in
varstva kulturne dediščine ter omejitev, povezanih z gospodarsko javno infrastrukturo, strateških usmeritev in načrtovanih
prostorskih ureditev, vključno z možnostjo izgradnje predvidene gospodarske javne infrastrukture (Pravilnika o vsebini,
obliki in načinu priprave …(2007).
112
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij
razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/2007).
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V številnih primerih smo zaznali nepravilno določitev namenske in dejanske rabe, predvsem
površinam cest. Po podatkih zemljiškega katastra je v Sloveniji skoraj 465 km2 prometne rabe
zemljišč, kar predstavlja več kot polovico vseh pozidanih površin oziroma dobra 2 % celotne površine
Slovenije (Bole, 2015). Primer na Sliki 46 in v Preglednici 15 primeroma prikazuje podatke o
namenski in dejanski rabi pripisane regionalne ceste (št. parcele: 2823/1, k. o. 1700 Ig).
Preglednica 15: Podatki o namenski in dejanski rabi regionalne ceste v k. o. Ig (vir: http://www.eprostor.gov.si, pridobljeno: 24. 6. 2016)
Table 15: Land use data of the regional road in c.c. Ig (source: http://www.e-prostor.gov.si,
pridobljeno: 24. 6. 2016)
Vrsta rabe
Namenska raba
- površine cest
- območja gozdnih zemljišč
- druga kmetijska zemljišča
- najboljša kmetijska zemljišča
Dejanska raba
- kmetijsko zemljišče
- pozidano zemljišče

Površina (v m2)

Delež (v %)

21.011
750
25.513
27.764

28
1
34
37

33.918
41.121

45
55

Cesta

Legenda:

Merilo: 1 : 3780
SS – splošne stanovanjske površine

K2 – površine drugih kmetijskih zemljišč

SB – stanovanjske površine za posebne namene

G – gozd

ZD – druge zelene površine

P – območja prometne infrastrukture

K1 – površine najboljših kmetijskih zemljišč

D – območja družbene infrastrukture

ZK – pokopališča
MO – osrednje površine, ki so pretežno namenjene objektom za trgovske in druge storitvene dejavnosti, upravnim
in pisarniškim stavbam, stavbam za kulturo in razvedrilo ter stanovanjskim stavbam

Slika 46: Primer regionalne ceste, ki poteka skozi deset različnih območij namenske rabe (vir:
http://www.e-prostor.gov.si, pridobljeno: 24. 6. 2016)
Figure 46: An example of regional road, passing through ten different areas of land use (source:
http://www.e-prostor.gov.si, obrained: 24. 6. 2016)
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Primer na Sliki 46 kaže, da regionalna cesta (št. parcele: 2823/1, k. o. 1700 Ig) poteka skozi deset
različnih območij podrobnejše namenske rabe, glede na podatke Občinskega prostorskega reda občine
Ig.
Namensko rabo zemljišč opredeljuje tudi Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006). V
skladu z določbami zakona je namenska raba takšna, kot je določena v občinskih prostorskih aktih, v
skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, razen za zemljišča za gradnjo stavb. Zakon o
množičnem vrednotenju nepremičnin (2006) pojem zemljišča za gradnjo stavb po mnenju Ustavnega
sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-86) nedoločno in ne dovolj jasno opredeljuje kot zemljišča, na
katerih je gradnja možna in jih določi občina. Konec leta 2013 je bilo v registru nepremičnin 225.383
parcel z evidentiranim zemljiščem za gradnjo stavb v skupni površini 150.558.157 m2, meseca avgusta
2014 88.983 parcel v skupni površini 79.923.151 m2 in aprila 2016 le še 83.367 parcel s skupno
površino 72.776.758 m2 (Lisec et al., 2015; lastna analiza). V podatkovni tabeli registra nepremičnin
RABA_PARCELE je bilo na dan 28. 4. 2016 skupaj 309.986 zapisov parcel brez podatka o namenski
rabi, rastiščnem koeficientu, odprtosti ali spravilu lesa.
5.9.4 Položajna točnost
Položajna točnost podaja relativno ali absolutno zanesljivost lokacijskih sestavin v nizu podatkov
(Šumrada, 2015a). Za opis položajne kakovosti podatkov se uporabljata dva pomembna pojma:
natančnost in točnost. Natančnost podatkov navadno merimo s standardnim odklonom, medtem ko
točnost s srednjim odklonom v povezavi s standardnim odklonom ali srednjim kvadratnim odklonom
(Podobnikar, 2001). Položajna točnost (positional accuracy) in natančnost (precision) koordinat sta
temeljna elementa položajne kakovosti prostorskih podatkov, ki se ji daje pozornost vse od začetkov
evidentiranja stanja oziroma položaja objektov v prostoru. Točnost pove, kako blizu je testna ali
izmerjena vrednost dejanski, resnični vrednosti. Natančnost pove, kako blizu so si izmerjene vrednosti
iste količine, merjene pod enakimi pogoji. Pod pojem natančnost podatkov štejemo naključne odklone,
ki ostanejo po odstranitvi sistematskih in grobih napak. Položajna točnost po standardu SIST EN ISO
19157:2015 podaja točnost lege v podatkovnem nizu prisotnih objektov ter ima lahko naslednje tri
podelemente: absolutna ali zunanja točnost, relativna ali notranja točnost in gridna točnost (ločljivost).
Točnost oziroma natančnost koordinat se izražata kot standardna elipsa zaupanja (39,4 %) oziroma
95 % elipsa zaupanja in/ali kot podatek o natančnosti koordinat, izveden iz elipse zaupanja. Dodatni
elementi, s katerimi opisujemo kakovosti podatkov tudi v katastrih nepremičnin, so še notranja
zanesljivost posamezne meritve, zunanja zanesljivost koordinat, kontroliranost opazovanj in koordinat
z nadštevilnostjo ter natančnost določitve površin. Te dodatne parametre kakovosti koordinat je
mogoče pridobiti z upoštevanjem pravil o prenosu varianc in kovarianc v postopkih izravnave.
Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (2007)113
določa, da se za vsako zemljiškokatastrsko točko v zemljiškem katastru shranjujejo podatki o številki
in koordinatah zemljiškokatastrske točke, vključno z metodo določitve in natančnostjo koordinat.
Natančnost koordinat zemljiškokatastrskih točk je definirana kot daljša polos standardne elipse
zaupanja v koordinati točke. Če so koordinate zemljiškokatastrskih točk pridobljene z meritvami na
terenu, mora biti natančnost koordinat zemljiškokatastrskih točk enaka ali boljša od štirih centimetrov.
Če so koordinate zemljiškokatastrskih točk pridobljene iz ortofotov, mora biti natančnost koordinat
zemljiškokatastrskih točk enaka ali boljša od enega metra.

113

Ur. l. RS, št. 8/2007, s spremembami.
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Položajna točnost je posebej pomembna v primeru povezovanja ali združevanja podatkov iz različnih
zbirk podatkov, ki ponavadi vsebujejo podatke različne ravni kakovosti. Ta je odvisna od natančnosti
merilnih instrumentov, geometrije mrež, nadštevilnosti opazovanj, meril kartiranja, referenčnih
koordinatnih sistemov, ki se skozi obdobja zajema podatkov lahko spreminjajo. Zagotavljanje visoke
ravni položajne točnosti je pogosto povezano z visokimi stroški ali je njihov zajem časovno, strokovno
inženirsko in tehnološko zahteven. Belussi et al. (2012) navajajo, da gre v primeru združevanja ali
souporabe podatkov iz različnih zbirk prostorskih podatkov ponavadi za t. i. zbirko podatkov z
večpoložajno točnostjo (multi-spatial accuracy spatial database). Mohammadi et al. (2008) in
Rajabifard (2010) obravnavajo povezovanje zbirk podatkov različnih kakovosti. Posebej poudarjajo
pomen standardov, tehnologije, spletnih storitev, smernic in navodil za zagotavljanje čim višje ravni
tehnične medopravilnosti zbirk podatkov ali njihovih delov ter primere dobrih praks tehničnega
povezovanja katastrskih in topografskih podatkov. Sprejemljiva raven položajne točnosti prostorskih
podatkov je odvisna od standardov, potreb in zahtev uporabnikov, procesov, storitev in aplikacij, ki te
podatke uporabljajo, ali je raven sprejemljivosti normativno določena.
Točnost in natančnost podatkov o prostorskih objektih, ki so predmet vrednotenja in obdavčitve, je
pomemben element kakovosti in posledično uporabnosti. V metapodatkih registra nepremičnin
položajna točnost ni opredeljena in izvira iz matičnih evidenc (katastrov in drugih zbirk). V
metapodatkovnem sistemu Geodetske uprave RS (2016a) so navedeni podatki o položajni kakovosti za
posamezne zbirke podatkov, ki so vir podatkov registra nepremičnin (Preglednica 16).
Preglednica 16: Podatki o položajni kakovosti zbirk podatkov (vir: Geodetska uprava RS, 2016a)
Table 16: Data on the positional quality of databases (source: Geodetska uprava RS, 2016a)
Ime zbirke
Kataster stavb

Zemljiški kataster –
zemljiškokatastrski prikaz

- Parcelni del – lokacijsko

- Parcela
- Koordinata centroida parcele

Položajna kakovost
Odvisno od metode zajema koordinat:
 terenska meritev: 0–12 cm,
 fotogrametrični zajem: 0–50 cm,
 iz TTN: 0–150 cm,
 iz grafičnih podatkov ZK nad 150 cm,
 terenski zajem brez navezave na mrežo: nad 150 cm,
 odmera stavbišča: 0–12 cm,
 zajem podatkov iz RPE: 0–150 cm.
Relativna točnost (med objekti) je odvisna predvsem od merila
osnovnih katastrskih načrtov in ustreza grafični natančnosti
(0,2 mm pomnoženo z merilom načrta). Absolutna točnost je
odvisna od vrste nastanka katastra, načina izmere, merila
katastrskega načrta, ki je bil vir za izdelavo digitalnega
katastrskega načrta.
Točnost je odvisna od načina izmere; za območje grafičnega
katastra je točnost od 2 m in lahko tudi do 50 m (izkustven
podatek).
Odvisna je od načina izmere in za območje grafičnega katastra
znaša od 2 m do 50 m (izkustveni podatek).
Ni podatka.
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 16
- Površina parcele
Ni podatka.
Zemljiški kataster – pisni podatki
- Meja katastrske občine
Položajna točnost je zelo slaba in neenakomerna. Pričakovano je
odstopanje med 10 m in 100 m.
Evidenca trga nepremičnin
Ni podatka.
Zbirni kataster gospodarske Položajna točnost se v zbirnem katastru vodi za vsak objekt
javne infrastrukture
posebej in je določena s šifrantom.
Register prostorskih enot
Točnost vrisa mej v merilu 1 : 5.000 ni določena; točnost
digitalizacije mej in centroidov hišnih številk je 1 m.
Analiza položajne kakovosti katastra stavb, ki je bila izvedena leta 2009 (Geodetski inštitut Slovenije,
2009), je pokazala, da je standardni odklon y-koordinat vogalov stavb znašal 0,54 m, x-koordinat
vogalov stavb pa 0,68 m. Povprečno absolutno odstopanje nadmorskih višin stavb je znašalo 0,7 m.
Analiza je pokazala, da podatki o koordinatah vogalov stavb v 95 % ne odstopajo od pravega položaja
za več kot 2,13 m, podatki o višini pa ne več kot 1,23 m.
Za zemljiškokatastrski načrt je značilna ustrezna položajna točnost le na majhnem številu območij, ki
so neenakomerno in nezvezno porazdeljena po Sloveniji. Položaj zemljiškokatastrskega prikaza
praviloma ne sovpada z zemljiškokatastrskim načrtom. Podatki zemljiškega katastra se, kot navaja
Geodetska uprava RS (2014), nanašajo na zelo različno stanje po parcelah, saj se zemljiški kataster
vzdržuje predvsem na podlagi zahtev strank. Če je na terenu prisotna sprememba in stranka ne zahteva
evidentiranja v zemljiškem katastru, podatki v zemljiškem katastru ne odražajo stanja na terenu (Slika
47).
Legenda:
zemljiškokatastrski
načrt
zemljiškokatastrski
prikaz – urejena meja
zemljiškokatastrski
prikaz – neurejena
meja
stavba

A

B

d(A,B) = 17,2 m

Merilo: 1 : 500

Katastrska občina: 2076 Zgornje Jezersko, številka parcele: 143/4, 143/5, 117/2.
Slika 47: Zemljiškokatastrski prikaz in zemljiškokatastrski načrt mej parcel (vir:
https://www.geoprostor.net, pridobljeno: 11. 8. 2016)
Figure 47: Land cadastre graphic presentation and plan of land parcels boundaries (source:
https://www.geoprostor.net, obtained: 11. 8. 2016)
Po podatkih Geodetske uprave RS (2014) se v Sloveniji za približno 75 % ozemlja uporabljajo podatki
t. i. grafične izmere, ki je bila opravljena v okviru izdelave franciscejskega katastra (od 1818 do 1828).
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Različnost položajne točnosti katastrskih načrtov grafične izmere je posledica lastnosti metodologije
grafične izmere, pri kateri niso bili ustrezno upoštevani popravki zaradi različnih vplivov na
opazovanja (na primer orientacije merske mize, pogreška viziranja, pogreška postavljanja ravnila na
triangulacijsko točko in risanja ter redukcije in merjenja dolžin) in pri kateri se ni ustrezno upoštevala
kartografska projekcija. Opazen je tudi vpliv slabe kakovosti grafičnih podlog, predvsem pa težave pri
izbiri veznih točk za transformacijo katastrskih načrtov ob digitalni pretvorbi ter razmeroma velika
odstopanja ob transformaciji v državni koordinatni sistem. Položajna netočnost digitalnih grafičnih
podatkov zemljiškega katastra se pojavlja tudi zaradi vnašanja sprotnih sprememb.
Zemljiškokatastrski prikaz ne zagotavlja potrebne absolutne položajne točnosti, vendar je edini
razpoložljivi zvezni sloj zemljiškega katastra za celotno državo, ki prostorske pojave poveže z lastniki
(Čeh et al., 2011). Težave se pojavijo predvsem pri uporabi zemljiškokatastrskega prikaza za javne in
druge namene. Ocena kakovosti podatkov zemljiškega katastra, ki jo je izvedel Geodetski inštitut
Slovenije (2003), je pokazala, da je približno 10 % digitalnih katastrskih načrtov zelo dobre kakovosti,
na 29 % površine Slovenije je kakovost zadovoljiva (dokaj ažurna, natančnost na večjem delu
površine je boljša od 5 m).
Na približno 35 % površine države so digitalni katastrski načrti srednje kakovosti, na približno 18 %
površine države je bila ocenjena slaba kakovost (potrebni večji posegi za izboljšanje ali nova izmera).
Za približno 8 % površine države je bila ugotovljena zelo slaba kakovost (potrebna nova izmera).
Skupna ocena je bila, da je na 43–54 % površine Slovenije natančnost zemljiškega katastra slabša od
5 m. Glede na vizualno oceno ujemanja digitalnih katastrskih načrtov in državnih ortofotov je bilo
ocenjeno, da je na približno 24 % površine Slovenije natančnost zemljiškega katastra slabša od 5 m.
Položajna točnost zemljiškokatastrskega prikaza je odvisna od prej naštetih razlogov za neenotnost ter
zaradi mogočega pomanjkljivega vzdrževanja in tudi postopkov prenosa podatkov o parcelnih mejah
iz analogne v digitalno obliko. Slika 48 prikazuje srednje pogreške na zemljiškokatastrskih točkah v
metrih po katastrskih občinah.

Legend
Ni podatka
ko_zk_slo selection

ko_zk_slo
Legenda:
standardni odklon
ZK_tocke
do 12 cm

Legend
od 13 do 30 cm
Ni
od podatka
31 do 100 cm

Legend
ko_zk_slo
selection
transformacija
ni bila izvedena
Ni podatka
podatka
ni
ko_zk_slo
ko_zk_slo selection
ZK_tocke

katastrska občina

do 12 cm
ko_zk_slo

od 13 do 30 cm
ZK_tocke
do 31
12 do
cm100 cm
od

Slika 48: Položajna točnost zemljiškokatastrskega prikaza, ocenjena naodpodlagi
13 do 30 cmzemljiškokatastrskih
točk (vir: Geodetska uprava RS, 2016b; lastni prikaz)
od 31 do 100 cm
Figure 48: Positional accuracy of land cadastre representation, estimated by land cadastre points
(source: Geodetska uprava RS, 2016b; Authors' own representation)
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Med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča in vrednosti nepremičnin, sodi tudi gospodarska javna infrastruktura. V Sloveniji je po
podatkih zbirnega katastra skupaj več kot 205.000 km gospodarske javne infrastrukture (podatek za
leto 2015). Dolžina te se je v obdobju 2010–2015 povečala za skoraj 45 %. V Preglednici 17 je
navedena položajna točnost podatkov izbrane gospodarske javne infrastrukture po razredih položajne
točnosti.
Preglednica 17: Položajna točnost podatkov v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture (vir:
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, 2016)
Table 17: Data positioning accuracy in cadastre of Public Utility Infrastructure (source: Zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture, 2016)

Gospodarska javna
infrastruktura
Kanalizacija
Vodovod
Toplovod
Telekomunikacije
Plin
Elektrika

Manj kot
0,1 m
4
19
22
1
11
2

Položajna točnost (% vseh podatkov)
Od 0,1 m
Od 1 m
Od 5 m
Od 10 m
do 1 m
do 5 m
do 10 m
do 20 m
63
13
0
0
35
25
10
6
54
13
5
3
13
56
5
5
86
3
0
0
25
22
14
0

Več kot
20 m
0
5
3
20
0
37

Položajna točnost podatkov vpliva tudi na točnost podatkov o površini nepremičnine. Slednje je
pomembno tako v sistemu davka na nepremičnine, temelječem na vrednosti nepremičnine, še posebej
pa v sistemu, temelječem na površini nepremičnine (kot npr. sistem nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča). Podatek o meji in površini zemljiške parcele se v Sloveniji v skladu z določbami Zakona o
evidentiranju nepremičnin (2006) vodi v zemljiškem katastru. V skladu z določili Zakona o
evidentiranju nepremičnin (2006) mejo, ki razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več
sosednjih parcel, tvori več daljic, ki so med seboj povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so
zemljiškokatastrske točke, ki imajo koordinate določene v državnem koordinatnem sistemu. Površina
parcele je izračunana iz ravninskih koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki določajo mejo. Meje parcel
in zemljišča pod stavbo114 so evidentirane s koordinatami zemljiškokatastrskih točk s predpisano
natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu. Natančnost koordinat zemljiškokatastrskih točk je
definirana kot daljša polos standardne elipse zaupanja v koordinati točke. Če so koordinate
zemljiškokatastrskih točk pridobljene z meritvami na terenu, mora biti natančnost koordinat
zemljiškokatastrskih točk enaka ali boljša od štirih cm. Če so koordinate zemljiškokatastrskih točk
pridobljene iz ortofotov, mora biti natančnost koordinat zemljiškokatastrskih točk enaka ali boljša od
enega metra. Koordinate zemljiškokatastrskih točk na urejeni meji se lahko natančneje določijo, s
čimer se ne sme spremeniti poteka urejene meje. Ob natančnejši določitvi koordinat
zemljiškokatastrskih točk se površina parcele ponovno izračuna.
V katastru stavb se vodi podatek o površini stavbe in dela stavbe. Površina stavbe je vsota površin
delov stavbe. Ob tem se vodi tudi podatek o uporabni površini dela stavbe in površine prostorov, ki
pripadajo delom stavbe, glede na namen uporabe. Uporabna površina dela stavbe je vsota površin
114

Zemljišče pod stavbo je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. V zemljiškem katastru se evidentira
s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, površino zemljišča pod stavbo in identifikacijsko oznako stavbe (Zakon o
evidentiranju nepremičnin (2006).
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prostorov, ki pripadajo delu stavbe, in se uporabljajo za enak namen kot del stavbe. Površina stavbe in
površina dela stavbe se določita kot neto tlorisna površina, v skladu z veljavnim standardom za
izračunavanje površin stavb. Neto tlorisna površina dela stavbe je vsota površin prostorov, ki
sestavljajo del stavbe. Površina stavbe in dela stavbe se po Pravilniku o vpisih v kataster stavb
(2012)115 izračuna iz merskih podatkov v skladu s slovenskim standardom SIST ISO 9836 Standardi
za lastnosti stavb – Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine. Površina se izrazi v
m2 in zaokroži na dve decimalni mesti. V elaboratu za vpis stavbe v kataster stavb se izdelata tudi
načrt stavbe in načrt etaž za vsako etažo posebej. Zakon o evidentiranju nepremičnin (2006)
opredeljuje tloris stavbe kot navpično projekcijo zunanjih obrisov stavbe na vodoravno ravnino,
opredeljeno s točkami v državnem koordinatnem sistemu.
Na voljo je vrsta metod in postopkov za pridobitev podatkov o stavbah, na podlagi katerih lahko
določimo površino stavbe. Točnost podatkov je odvisna od metod in tehnik zajema podatkov.
Tehnologije daljinskega zaznavanja skupaj z drugimi metodami zajema podatkov omogočajo hiter,
množičen in stroškovno sprejemljiv zajem podatkov, ki se lahko uporabijo tudi za namen določanja
ocene površine stavb. Z metodo mobilnega laserskega skeniranja se (razen za primer stavb s
steklenimi površinami) lahko pridobijo podatki o zunanjih dimenzijah stavbe, na podlagi katerih lahko
razmeroma natančno določimo zazidano površino stavbe (vključno s površinami, ki segajo nad
površino zemljišča, sekundarnimi deli – zunanja stopnišča, nadstreški idr.). Ob upoštevanju debelin
zunanjih sten in števila etaž lahko določimo tudi približno bruto tlorisno površino stavbe in površino
intra muros (Slika 49), skladno s standardom SIST ISO 9836:2000.

Bruto tlorisna
površina
Površine intra muros

Uporabna površina

Površine konstrukcijskih
elementov
Zazidana površina

Slika 49: Prikaz osnovnih površin po SIST ISO 9836:2000 (vir: prirejeno po SIST ISO 9836:2000)
Figure 49: Presentation of basic area by SIST ISO 9836 (source: adopted by SIST ISO 9836:2000)

115

Ur. l. RS, št. 73/12.
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Po standardu SIST ISO 9836:2000 je zazidana površina zemljišča, ki ga pokriva stavba. Med zazidana
zemljišča ne sodijo stavbe ali deli stavb, ki ne segajo nad površino zemljišča, sekundarni deli, npr.
zunanja stopnišča, zunanje klančine, nadstreški nad vhodi, vodoravni sončni zasloni, elementi cestne
razsvetljave; površine pomožnih objektov, npr. rastlinjakov in lop. Bruto tlorisna površina stavbe je
skupna površina vseh etaž stavbe. Etaže so lahko nadstropja, ki so v celoti ali delno pod terenom,
nadstropja nad terenom, podstrešja, terase, strešne terase, površine tehničnih in skladiščnih prostorov.
Bruto tlorisna površina vsake etaže se dobi iz zunanjih dimenzij obodnih elementov v višini etaže.
Ometi, fasadne obloge in parapeti so všteti. Bruto tlorisna površina je sestavljena iz neto tlorisne
površine in tlorisne površine, ki jo zavzema konstrukcija. Neto tlorisna površina je površina med
navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor. Uporabna površina je tisti del neto tlorisne površine, ki
ustreza namenu in uporabi stavbe. Površina intra muros je bruto tlorisna površina, zmanjšana za
tlorisno površino zunanjih sten. Površina konstrukcijskih elementov je del bruto tlorisne površine, ki
jo sestavljajo tlorisna površina elementov, ki omejujejo prostor (npr. zunanjih in notranjih nosilnih
zidov), in tlorisne površine stebrov, slopov, vmesnih podpor, dimnikov, predelnih sten in drugih
elementov, v katere ni mogoče vstopiti.
Ob uporabi dodatnih podatkov o stavbi, npr. tlorisov notranjih prostorov stavb, je mogoče podati
oceno površine, ki pod določenimi pogoji že ustreza namenu vrednotenja in obdavčitev nepremičnin.
S kombinacijo 2R-katastrskih podatkov o fundusu stavbe ter podatkov aerolaserskega skeniranja, s
katerim pridobimo podatke o karakterističnih višinah stavbe, lahko podamo oceno površine stavbe. Za
namen določitve površine stavbe je, kot navajajo Tanejeva et al. (2012), uporabna tudi kombinacija
zajema sferičnih panoramskih slik in podatkov katastrskega načrta stavb. Vse pogosteje so za namen
zajema podatkov o nepremičninah v uporabi brezpilotni letalniki, katerih uporaba na tem področju se
je izkazala za učinkovito. S pristopi daljinskega zaznavanja (v primeru, da se podatki zajemajo izven
stavbe) sicer ni mogoče pridobiti podatkov o notranjosti stavb ter delov stavb pod površjem Zemlje.
Vir podatkov o približni površini stavbe je mogoče pridobiti tudi iz projektne dokumentacije o stavbi
ter obstoječih požarnih načrtov stavb, opredeljenih v Pravilniku o požarnem redu.116 Možen vir
podatkov za podporo pri določitvi ali oceni pravilnosti podatkov o površini stavb so tudi odprti
kartografski spletni servisi, kot denimo Open Street Map, Google Street View, Open Science Map,
OSM Buildings idr. Razvoj mobilnih naprav (telefoni in tablični računalniki) omogoča vse bolj
preprost in kakovosten slikovni zajem. Uporabnik lahko s tovrstnimi napravami zajeto fotografijo
stavbe na razmeroma preprost način poveže s podatki topografske zbirke podatkov in s pomočjo
algoritma za samodejno prepoznavanje robov ali merjenja razdalj določi potrebne veličine za izračun
približka površine stavbe.
Tehnične smernice za stavbe in parcele INSPIRE (INSPIRE Thematic Working Group Buildings,
2013; INSPIRE Thematic Working Group Cadastral Parcels, 2014) ne določajo minimalnih zahtev
glede položajne točnosti podatkov. Podana so priporočila za minimalno položajno točnost, kot je
navedeno v Preglednici 18.

116

Ur. l. RS, št. 52/2007, s spremembami. Požarni načrt se mora izdelati za stanovanjske, poslovne oziroma industrijske
objekte, določene s predpisi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov na področju 1 Stavbe, v katerih se izvajajo
dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti, razen za objekte iz podrazredov 11100, 11210, 12410, 12420,
12610, 1271, 12721, 12730 in 12740. Požarni načrt se mora izdelati za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja požarna
ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100
ljudi.
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Preglednica 18: Priporočena minimalna kakovost podatkov za podatkovni niz za stavbo in parcelo
(vir: INSPIRE Thematic Working Group Buildings, 2013; INSPIRE Thematic Working Group
Cadastral Parcels, 2014)
Table 18: Recommended minimum data quality results for building and parcel data sets (source:
INSPIRE Thematic Working Group Buildings, 2013; INSPIRE Thematic Working Group Cadastral
Parcels, 2014)
A: Stavbe in deli stavb
Razsežnost
Prostorski pojav

2R, 3R
Stavba

2R, 3R
Stavba
Del stavbe

Merilo
Položajna točnost

1 : 25.000
5m

1 : 10.000
2m

Razsežnost
Prostorski pojav

3R

2R

Merilo
Položajna točnost

Stavba
Del stavbe
Inštalacije
Mejna površina
Odprtine

1 : 2.500
0,5 m

Stavba
Del stavbe
Inštalacije
Mejna površina

1 : 1.000
0,2 m

2R

3R

Stavba
Del stavbe
Inštalacije
1 : 5.000
1m

Stavba
Del stavbe
Inštalacije
Mejna površina117
1 : 5.000
1m

3R
Stavba
Del stavbe
Inštalacije
Mejna površina
Odprtine
Notranji prostori
Notranja inštalacija stavbe
1 : 1.000
0,2 m

B: Parcele
Element kakovosti
Položajna točnost –
absolutna (zunanja)
točnost

Kakovostna mera
Ciljni rezultat
Srednja vrednost položajne Min 1 m
negotovosti (1R, 2R)
Min 2,5 m

Območje
Urbana območja
Ruralna območja

5.9.5 Tematska (opisna) natančnost
Tematska natančnost podaja zanesljivost razvrstitve oziroma klasifikacije (opisna natančnost)
vrednosti, ki so pripisane osnovnim elementom podatkov kot atributi, in ima lahko tri podelemente:
pravilnost razvrstitve podatkov, kvantitativna pravilnost vrednosti opisnih atributov in kvantitativna
točnost. Uporabljene mere za podajanje opisne natančnosti so izrazito odvisne od domene vrednosti
oziroma podatkovnega tipa tematskega atributa. Kvalitativni opisni podatki se lahko obravnavajo kot
skalar in ocenjujejo s standardnimi statističnimi merami ali z vzorčenjem oziroma primerjaje z bolj
natančnim podatkovnim virom (Šumrada, 2015a). Standard SIST EN ISO 19157:2015 podaja
naslednje mere tematske natančnosti: število napačno razvrščenih objektov, raven napačnih razvrstitev
117

Mejna površina je zunanja površina, npr. streha, zid, talna površna idr. (INSPIRE Thematic Working Group Buildings,
2013).
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(število napačno razvrščenih glede na število objektov, ki naj bi bili pravilno razvrščeni), matrika
napačnih razvrstitev (matrika, ki označuje število elementov razreda i, razvrščenega kot razreda j),
matrika relativnih napačnih razvrstitev in koeficient Kappa (koeficient, ki meri delež razvrstitev v
razrede, s katerimi se odpravijo napačne razvrstitve).
Tematska natančnost registra nepremičnin je zelo raznovrstna. To potrjujejo tudi navedbe v poglavju
5.9.2 glede določanja nepremičninskih enot. Tematska raznolikost je posledica različnih semantičnih
opisov istovrstnih stvari v različnih zakonih in iz njih izhajajočih informacijskih rešitvah ter
posledično raznovrstnih virov podatkov in različnih pravil za zajemanje podatkov v različnih
obdobjih. Izstopajoči problemi na področju tematske natančnosti so: neznan vir podatkov, neenoten in
v mnogih primerih nejasen koncept določitev dejanske in namenske rabe, uporaba podatkov, za katere
ni opisa ali ustreznih atributov (npr. popularna soseščina, strnjeno naselje hiš, pogled na morje,
jezero), nejasna opredelitev koncepta zemljišča za gradnjo stavb, pripadajočega zemljišča k stavbi in
javnega dobra. Ob tem v registru nepremičnin manjka razmeroma veliko atributnih podatkov ali je
njihova vrednost drugačna od predpisane zaloge vrednosti. Preglednica 19 prikazuje podatke
Geodetske uprave RS o tematski natančnosti za izbrane zbirke podatkov. Ugotovitve kažejo, da
podatki o tematski natančnosti v Centralni evidenci prostorskih podatkov niso ustrezni ali dovolj jasni
in ne odražajo nujno stvarnega stanja. Katastri, ki predstavljajo vir podatkov registra nepremičnin,
imajo v posameznih elementih opredeljeno tematsko natančnost manj kot 100 %, register nepremičnin,
ki te podatke neposredno prevzema, pa ima opredeljeno 100 % tematsko natančnost.
Preglednica 19: Tematska natančnost zbirk podatkov (vir: Geodetska uprava RS, 2016a)
Table 19: Attribute accuracy of databases (source: Geodetska uprava RS, 2016a)
Tematska natančnost
100 % pri terenskem zajemu
98 % pri fotogrametričnem zajemu
100 % pri posamičnih postopkih
Upoštevati je treba, da je večina vpisov registrskih (približno
65 %)
Zemljiški kataster – zemljiškokatastrski prikaz
- Parcelni del – lokacijsko
Napačno določenih vrednosti atributov parcelnih delov –
lokacijsko je približno 1 % (izkustven podatek).
- Parcela
Napačno določenih vrednosti atributov parcelnih delov –
lokacijsko je približno 1 % (izkustven podatek).
- Koordinata centroida parcele 75 % natančnost (ocenjen podatek)
- Površina parcele
90 %–99 % natančnost (odvisno od tipa izmere)
Zemljiški kataster – pisni podatki
- Parcela
Napačno določenih vrednosti atributov parcele je približno 5 %.
- Lastnik
Natančnost je odvisna od evidenc, iz katerih privzemamo
podatke. Usklajenost s temi evidencami je 99 % (vsakoletni
prevzem podatkov za potrebe davčne službe – izkustven primer).
- Posestni list
99 % natančnost
- Parcelni del – opisno
100 % natančnost
- Površina parcele
90 %–99 % natančnost (odvisno od tipa izmere)
Ime zbirke
Kataster stavb

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 19
- Parcelna številka
- Delež lastništva
- Šifra vrste rabe
- Katastrski razred
Evidenca trga nepremičnin

99 % natančnost
Podatek je prevzet in ima enako natančnost kot izvorni podatek
80 % natančnost (ocenjen podatek)
80 % natančnost (ocenjen podatek)
Natančnost podatkov je odvisna od poročevalca podatkov in
natančnosti podatkov v registru nepremičnin.
gospodarske Vsi objekti so opisani v izmenjevalnem formatu.

Zbirni kataster
javne infrastrukture
Register prostorskih enot

100 % natančnost

Tehnične smernice za stavbe in parcele INSPIRE (INSPIRE Thematic Working Group Buildings,
2013; INSPIRE Thematic Working Group Cadastral Parcels, 2014) ne določajo minimalnih zahtev ali
priporočil glede tematske natančnosti podatkov. Podana so priporočila za minimalno tematsko
natančnost za temo INSPIRE raba zemljišč. Tehnične smernice za rabo zemljišč priporočajo največ
5 % napak klasifikacije pojavov (INSPIRE Thematic Working Group Land Use, 2013).
5.9.6 Logična usklajenost
Logična usklajenost se nanaša na razne pojmovne (semantika), formatne (zapis), domenske (obseg
vrednosti) in oblikovne protislovnosti v zbirki podatkov. Logična usklajenost podaja skladnost
pojmovnih pravil podatkovnega modela in strukture podatkov v podatkovnem nizu (sestave razredov,
atributov in relacij med njimi) (Šumrada, 2015a). Pri analizi logične usklajenosti podatkov
ugotavljamo neusklajenost ali nejasnost podatkov grafičnega in atributnega dela podatkovne baze. Po
podatkih Geodetske uprave RS (2016a) so v registru nepremičnin možna neskladja s podatki aktivno
priključenih zbirk podatkov, predvsem katastra stavb in zemljiškega katastra. Primeri logične
neusklajenosti registra nepremičnin so (Lisec et al., 2015; lastna analiza):
- povezava zemljiških parcel in stavb ni vzpostavljena za vse stavbe;
- v podatkovni zbirki je za eno entiteto več zapisov;
- neusklajenosti pri namenski in dejanski rabi;
- v zemljiškem katastru grafični in opisni del nista popolnoma usklajena; nekatere zemljiške parcele
so le v grafičnem delu, obstajajo tudi zemljiške parcele, ki so v atributnem in jih ni v grafičnem
delu zemljiškega katastra, pojavljajo se primeri podvojenih parcel;
- topološke napake v grafičnem delu registra nepremičnin;
- topološke napake za zemljišča pod stavbo (topološka neusklajenost, grafična površina, manjša od
0,5 m2, prekrivanje zemljišč pod stavbo, manjka podatek o centroidu, število grafičnih in
atributnih delov ni enako, površina zemljišča pod stavbo ni enaka atributu STA_PARC, površina
je »0«, površina zemljišča pod stavbo je večja od površine parcele);
- parcele z oznako »0«;
- hišna številka je enaka na več stavbah, ni hišne številke, hišna številka ni povezana z nobeno
stavbo, hišna številka izven tlorisa stavbe;
- uporabna površina in dejanska raba dela stavbe v katastru stavb nista enaki površini dela stavbe in
dejanski rabi v registru nepremičnin;
- centroid stavbe je izven stavbe, stavba brez obrisa, površina stavbe je 0, površina stavbe je manjša
od uporabne površine, številka etaže je večja od števila etaž, število etaž je manjše od največje
številke etaže v stavbi, leto obnove (strehe, fasade, oken, inštalacij) je manjše od leta izgradnje,
stavba ni povezana z nobeno parcelo;
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zaznana je neusklajenost med grafičnimi prikazi zemljiških parcel zemljiškega katastra in stavb
katastra stavb;
manjka številka parcele ali katastrske občine oziroma ni pravilna oziroma veljavna.

Med najpogostejše primere neusklajenosti sodijo: meje poligona se ne zaključijo, sekajo same sebe,
meje notranjega in zunanjega oboda geometrije se dotikajo, notranji in zunanji obod geometrije se
sekata, podvojen lom na geometriji parcele, nepravilna kombinacija zunanjega in notranjega oboda
geometrije in napačna orientacija zunanjega ali notranjega oboda geometrije. Med kompleksnejše
topološke napake sodijo primeri, ko parcela ni na območju Republike Slovenije, ko se pojavi prazen
prostor (luknja) v zemljiškoknjižnem prikazu, ko je površina parcele manjša od 0,5 m2 ali ko se dve ali
več parcel prekrivajo. Primerjava podatka PC_MID v tabelah RABA_PARCELE in NEP_ENOTE
kaže, da 90 identifikatorjev parcel v tabeli RABA_PARCELE ni v tabeli NEP_ENOTE in 36.692
identifikatorjev parcel v tabeli NEP_ENOTE ni v tabeli RABA_PARCELE. Podatke o logični
usklajenosti referenčnih zbirk podatkov prikazuje Preglednica (Priloga C), najpogostejše napake v
registru nepremičnin pa so za leta 2013, 2014 in 2016 podane v Preglednici (Priloga C).
Podatki o logični usklajenosti referenčnih zbirk prostorskih podatkov v Centralni evidenci prostorskih
podatkov v večini primerov zgolj opisno opredeljujejo raven logične usklajenosti ali podatek sploh ni
na voljo (Preglednica 20).
Preglednica 20: Logična usklajenost zbirk podatkov (vir: Geodetska uprava RS, 2016a)
Table 20: Logical consistency of databases (source: Geodetska uprava RS, 2016a)
Logična usklajenost
Možna so neskladja s podatki aktivno priključenih baz (registra
prostorskih enot in zemljiškega katastra).
Zemljiški kataster –
Povezava med lokacijsko in pisno zbirko podatkov je parcelna
zemljiškokatastrski prikaz
številka.
Zemljiški kataster – pisni Ni podatka.
podatki
Evidenca trga nepremičnin
Podatki so usklajeni znotraj logičnega modela baze podatkov, ki ne
dovoljuje vnosa ali posredovanja podatkov, ki niso predvideni v
vnaprej definirani shemi. Vnos identifikacijskih oznak nepremičnin,
ki ne obstajajo v izvornih evidencah zemljiški kataster in kataster
stavb, ni mogoč.
Zbirni kataster gospodarske Logična usklajenost posameznega objekta se preverja pri nadzoru
javne infrastrukture
uvoza podatka in se ocenjuje, da je 99 %.
Register prostorskih enot
Topološka struktura je bila večkrat preverjena, napake pa v celoti
odpravljene. Programska oprema pri vsakem vnosu preverja
strukturalno celovitost baze.
Ime zbirke
Kataster stavb

Težave pri povezavah med evidencami izhajajo predvsem iz neusklajene identifikacijske oznake med
zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb. Prav tako je pogost primer nepravilna
povezava med parcelami in stavbami ali ni evidentirano zemljišče pod stavbo. Težave so zaznane tudi
v primeru povezave stavbe in parcele s preseki zemljiškega katastra in katastra stavb.
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Liščeva et al. (2015) in Vugrinova (2011) poudarjajo problem neusklajenosti podatkov zemljiškega
katastra, katastra stavb in zemljiške knjige, ki so posledica tako pretekle družbene in pravne ureditve
kakor neurejenih pravnih razmerij v preteklosti, ko se vpisi v zemljiško knjigo niso dosledno izvajali.
Neusklajenost podatkov je ugotovljena v številnih primerih večstanovanjskih stavb (stanovanjski
bloki), kjer stanovanja niso vpisana v zemljiško knjigo in niso katastrsko urejena, pri čemer gradbene
parcele in funkcionalna zemljišča niso odmerjena. Posledica neusklajenosti podatkov izhaja tudi iz
prodaje nekdanjih stanovanjskih stavb v družbeni lastnini, ko so se stanovanja odprodajala brez
predhodne vzpostavitve etažne lastnine. Zaznan je tudi problem podvajanja podatkov, kar izhaja iz
preteklih načinov vodenja zemljiške knjige in zemljiškega katastra. V preteklosti so se v ročno vodeni
zemljiški knjigi prepisovali tudi podatki o lastnostih nepremičnin.
Tehnične smernice za stavbe in parcele INSPIRE (INSPIRE Thematic Working Group Buildings,
2013; INSPIRE Thematic Working Group Cadastral Parcels, 2014) ne določajo minimalnih zahtev ali
priporočil glede logične usklajenosti podatkov. Podana so priporočila za minimalno logično
usklajenost za temo INSPIRE raba zemljišč. Tehnične smernice za rabo zemljišč priporočajo najmanj
95 % domensko skladnost (INSPIRE Thematic Working Group Land Use, 2013).
5.9.7 Časovna natančnost
Geoprostorski podatki so raznovrstni po svoji naravi in načinu njihovega zajema oziroma
pridobivanja. Prostorski podatki predstavljajo večrazsežni pojav, kjer časovna razsežnost v smislu
kakovosti podatkov predstavlja vse pomembnejšo vlogo. Na ravni prostorskih objektov v sistemu se
pojmujejo kot posamični pojavi ustreznih razredov. V vsakem trenutku lahko objekt hrani ustrezne
vrednosti atributov in sodeluje v določenih pojavih asociacij z drugimi objekti. Ko pride do vpliva, ki
povzroči zahtevo po spremembi objekta, se lahko objektu spremenijo vrednosti atributov, vzpostavijo
novi pojavi asociacij ali spremeni opravilo, ki ga opravlja. Posledično se lahko spremeni tudi stanje
objekta. Časovne spremembe in procesno obnašanje prostorskih objektov se lahko bolje opišejo, če se
časovna razsežnost poveže s prostorskimi razsežnostmi tako, da lahko pojmujemo obravnavane pojave
kot časovno-prostorske objekte. Ob tem velja poudariti, da ima tudi čas svojo geometrijo in topologijo,
ki se lahko uporabljata za prikazovanje časovnih značilnosti in vrednosti prostorskih objektov, ki so
opredeljeni in podani v prostorskem podatkovnem nizu (Šumrada, 2002). Tudi na področju
vrednotenja in obdavčitve nepremičnin so potrebni podatki o časovnih lastnostih prostorskih objektov,
kot denimo časovna veljavnost podatkov, aktualnost in obstojnost podatkov, časovni potek in
zaporedja dogodkov, trajnost in prehodna stanja objektov oziroma sistemov in časovna gostota
določitve podatkov.
Časovna natančnost po standardu SIST EN ISO 19157:2015 podaja skladnost med uporabljenimi in
dejanskimi časovnimi koordinatami prostorskega pojava oziroma ponazarja točnost časovnih meritev,
usklajenost ter posodobljenost časovnih podatkov. Točnost časovnih meritev podaja pravilnost ali
odstopanje časovnih podatkov o prostorskih pojavih ali objektih, časovna usklajenost podaja
usklajenost razvrstitve ordinalnih podatkov, posodobljenost pa podaja skladnost ali obstojnost
podatkov glede na časovno razsežnost.
Register nepremičnin predstavlja stalno spreminjajoče se podatkovno okolje. Do sprememb v
stvarnem okolju prihaja iz najrazličnejših razlogov (prodaja nepremičnine, sprememba lastnosti
nepremičnine, spremembe v okolju – izgradnja gospodarske javne infrastrukture, naravni in drugi
vplivi). Spremembe podatkov se izvajajo na zahtevo lastnika nepremičnine, upravnika ali po uradni
dolžnosti. Sprememba podatka v eni od zbirk podatkov, povezani v nepremičninski informacijski
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sistem, lahko sproži niz sprememb v preostalih zbirkah. Pri tem je posebej pomembna ustrezna raven
medopravilnosti zbirk podatkov. Pri zagotavljanju kakovosti podatkov je pomemben tudi podatek o
datumu zajema podatka in vzdrževanja ter vseh morebitnih spremembah. Preglednica 21 prikazuje
število izbranih objektov v registru nepremičnin.
Preglednica 21: Število izbranih objektov v registru nepremičnin med letoma 2010 in 2016 (vir: Lisec
et al., 2015; register nepremičnin; lastni izračun)
Table 21: Number of selected features in the Real Property Register between 2010 and 2016 (source:
Lisec et al., 2015; Real Property Register; Authors' own calculation)

Podatek
Parcela
Stavba
Del stavbe
Deli parcel glede na namensko rabo
Vse parcele z identifikatorjem PC_MID

Datum opazovanja in
število podatkov
15. 6. 2010 28. 4. 2016
5.363.599
5.565.305
1.161.380
1.174.839
1.785.064
1.842.266
10.672.688 16.681.631
5.480.960
5.565.305

Razlika
(2016–2010)
201.706
13.459
57.202
6.008.943
84.345

Največ sprememb je pri številu delov parcel glede na namensko rabo. To je posledica več dejavnikov,
med drugim parcelacij, sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, upoštevanja podrobnejšega šifranta
namenske rabe idr.
Preglednica 22 prikazuje število sprememb (vnosov) podatkov v registru nepremičnin v letu 2014 in
2015, ki vplivajo in ne vplivajo na izračun posplošene tržne vrednosti nepremičnin. Med vsemi
spremenjenimi podatki registra nepremičnin v letu 2014 je bilo približno 80 % sprememb podatkov, ki
vplivajo na izračun vrednosti nepremičnine.
Leta 2014 je bilo skoraj dvakrat več sprememb podatkov v registru nepremičnin, ki vplivajo na
izračun vrednosti nepremičnine, kot leto pozneje. Leta 2014 je večje število sprememb podatkov
registra nepremičnin predvsem posledica uveljavitve novega davka na nepremičnine. Spremembe v
skupini podatkov, ki vplivajo na izračun vrednosti nepremičnine, so se nanašale na lastništvo in delež
lastništva (25,6 % vseh sprememb), površino nepremičnine (17,1 %) in dejansko rabo nepremičnine
(16,2 %).
Pri pregledu podatkov registra nepremičnin ugotavljamo, da so podatki o datumu sprememb
nezanesljivi in nepopolni. Pogosto manjka podatek o viru časovnega podatka. Liščeva et al. (2015)
poudarjajo, da se v registru nepremičnin ob podatkih v elektronski obliki (dokumentna baza)
shranjujejo tudi gradiva (vprašalniki, fotografije pogodbe in podobno), na podlagi katerih se
spreminjajo podatki. Pri tem sta pregled na zgodovino podatkov in dostop do starejših podatkov za
atribute v bazi nezadovoljiva. Mivšek et al. (2012b) opozarjajo na neažurnosti vsebine
zemljiškokatastrskega prikaza kot neevidentirane spremembe stanja v naravi. Najpogosteje se
neažurnost sprememb kaže pri dolžinskih objektih (ceste, vodotoki) in zemljiščih pod stavbo. Težava
neažurnosti je posledica evidentiranja sprememb le na zahtevo stranke. Kot navaja Veselova (2014),
so najpogostejši vzroki za spremembo posesti zemljišč povezani s spremembo parcelnih mej, ki niso
bile uradno zavedene v zemljiški kataster. Do sprememb prihaja tudi zaradi človekovega posega v
naravo, delitve parcele in posledic naravnih pojavov. Vzroki za neskladnost posestnega stanja z
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uradno zavedenim stanjem v zemljiškem katastru so lahko tudi neznanje in napake pri opravljanju
geodetskih del. Podatki Geodetske uprave RS o časovni natančnosti izbranih referenčnih zbirk
podatkov se navezujejo na način vzdrževanja podatkov in ne dajejo informacije o časovni natančnosti,
skladno z določili standarda SIST EN ISO 19157:2015 (Preglednica 23).
Preglednica 22: Spremembe podatkov v registru nepremičnin, ki (ne) vplivajo na izračun posplošene
tržne vrednosti nepremičnin za leti 2014 in 2015 (vir: Geodetska uprava RS, 2016c)
Table 22: Data changes in the Real Property Register, which (not) affect on the generalized real estate
market value for 2014 and 2015 (source: Geodetska uprava RS, 2016c)
Leto in število

Leto in število

Podatki, ki vplivajo na vrednost
Podatki, ki ne vplivajo na
2014
2015
2014
nepremičnine
vrednost nepremičnine
Lastništvo, delež lastništva
134.303
290.101 140.879 Številka etaže
Površina
34.279
193.054 87.799 Število sob
Dejanska raba
18.566
182.786 82.822 Stranišče
Prostori, ki pripadajo stanovanju 84.438 48.659 Ali je stanovanje v dveh ali
18.976
več
etažah
Naslov dela stavbe, številka
127.381 64.834
stanovanja
Ali je na naslovu prijavljena
16.575
dejavnost
Leto izgradnje, leto obnove
38.088 17.025
Lega dela stavbe v stavbi
14.881
41.521 26.280 Kabelska televizija
Vrsta ogrevanja
14.608
20.604 10.693 Tip stavbe
Material nosilne konstrukcije
11.478
21.746 13.505 Število etaž
Vodovod
2.557
18.654 10.236 Upravnik
Elektrika
17.971 10.016 Ali se stanovanje uporablja v 12.457
Kuhinja
19.086
9.527 počitniške namene
Kopalnica
8.703
18.721
9.509 Številka pritlične etaže
Kanalizacija
15.511
9.261 Površina, namenjena
4.391
izključno
za
opr.
dejavnosti
Plin
12.030
3.889
Dvigalo
12.378
7.530 Število sob za opravljanje
3.970
Klima
17.248 11.647 dejavnosti
Telefon
290
Računalniška mreža
95

2015
68.362
14.991
9.506
10.350
7.907
8.496
9.256
3.548
32.937
7.689
2.814
999
929
5
3

Preglednica 23: Časovna natančnost zbirk podatkov (vir: Geodetska uprava RS, 2016a)
Table 23: Temporal accuracy of databases (source: Geodetska uprava RS, 2016a)
Ime zbirke
Kataster stavb
Zemljiški kataster –
zemljiškokatastrski prikaz
Zemljiški kataster – pisni
podatki

Časovna natančnost
Vzdrževanje preko posamičnih postopkov (investitorji, lastniki,
uporabniki, upravniki).
Permanentno vzdrževanje
Permanentno vzdrževanje

se nadaljuje …

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

165

… nadaljevanje Preglednice 23
Evidenca trga nepremičnin

Podatki o poslih se nanašajo na čas sklenitve posla. Posredovalci
podatkov so dožni poročati o sklenjenih poslih do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec.
Zbirni kataster gospodarske Polnjenje zbirke je v večji meri odvisno od lastnikov (občine,
javne infrastrukture
pristojna ministrstva, lastniki elektronskih komunikacij itd.), ki
jim zakonodaja nalaga zagotavljanje posredovanja podatkov v
zbirni kataster.
Register prostorskih enot
Vsi časovni atributi so pravilni
Ugotovitve kažejo, da podatki o časovni natančnosti v Centralni evidenci prostorskih podatkov niso
ustrezni ali dovolj jasni in ne odražajo nujno stvarnega stanja.
Tehnične smernice za stavbe, parcele in rabo zemljišč INSPIRE (INSPIRE Thematic Working Group
Buildings, 2013; INSPIRE Thematic Working Group Land Use, 2013; INSPIRE Thematic Working
Group Cadastral Parcels, 2014) ne določajo minimalnih zahtev ali priporočil glede časovne
natančnosti podatkov.
5.9.8 Popolnost
Zbirke prostorskih podatkov so pogosto nepopolne, posebej v primeru, da so zasnovane postopoma in
ko so odvisne od več virov. Visoka stopnja popolnosti zbirk podatkov je zahteven element kakovosti,
posebej takrat, ko zbirke podatkov predstavljajo stvarno stanje v visoki časovni gostoti določitve
podatkov ali ko so zahtevani visoka prostorska ločljivost, tematska podrobnost idr. (Motro, 1987;
Razniewski et al., 2013). Presojo ali ocenjevanje popolnosti zbirke prostorskih podatkov je možno
izvesti na več načinov, denimo s primerjavo z zbirko podatkov z bolj zanesljivimi podatki o popolnosti
oziroma z zbirko, ki je bolj popolna. Presoja je možna tudi, če poznamo zalogo vrednosti ali končni
obseg oziroma število podatkov. Podatek o ravni popolnosti podatkovne zbirke je, ob že obravnavanih
elementih kakovosti, bistven pri njeni uporabi (Shi et al., 2002). Obravnava metod ocenjevanja in
pomena popolnosti zbirk prostorskih podatkov je aktivno znanstveno področje (Galarus et al., 2016;
Ivánová, 2007; Klein et al., 2009; Koukoletsos et al., 2012; Langaas et al., 1995; Neis et al., 2013;
Razniewski et al., 2013; Veregin, 1999; Zheng et al., 2014). Nowak De Costajeva (2016) proučuje
popolnost zbirk podatkov o stavbah na podlagi primerjalne analize med podatki, pridobljenimi s
pomočjo prostovoljnega uporabniškega zagotavljanja prostorskih podatkov (Open Street Map), in
uradnimi zbirkami podatkov. Pri tem ugotavlja, da je popolnost podatkov o stavbah z vidika deleža
zajetih stavb razmeroma visoka v središčih mest, z oddaljenostjo od urbanih središča pa se manjša.
Popolnost se nanaša na razmerje med objekti v zbirki podatkov in prostorom obravnave in izvorno
podaja pomanjkljive in/ali nadštevilne podatkovne vrednosti v zbirki podatkov ali podatkovnem nizu.
Popolnost se lahko nanaša na celovitost podatkovnega modela (modelna popolnost), popolnost
atributov objektnega tipa (atributna popolnost) ali odsotnost oziroma nadštevilnost podatkovnih
vrednosti v atributih prisotnih objektov (podatkovna popolnost) (Šumrada, 2015a). Popolnost je po
standardu SIST EN ISO 19157:2015 primernost uporabniškega podatkovnega modela, prisotnost in
odsotnost objektov, atributov in relacij ter ima lahko dva podelementa: izostanek vrednosti ali
nadštevilne vrednosti. Popolnost se ocenjuje relativno, glede na specifikacijo zbirke podatkov oziroma
kot razlika med pojmovnim (uporabniškim) in logičnim (izvedbenim) podatkovnim modelom.
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Popolnost registra nepremičnin je odvisna od popolnosti posameznih zbirk prostorskih podatkov, te pa
od namena in načina zajema podatkov, normativnega okvirja in drugih dejavnikov. Kot predstavljeno,
del podatkov registra nepremičnin zagotavljajo lastniki in upravljavci nepremičnin (fizične in pravne
osebe ter občine), izvajalci del in drugi. V določenih primerih je zahtevana visoka raven podrobnosti
podatkov, ki jo je razmeroma težko oziroma stroškovno ali drugače zahtevno zagotavljati, upravljati in
vzdrževati.
Izvedena je analiza popolnosti atributov objektnega tipa in odsotnosti podatkovnih vrednosti v
atributih prisotnih objektov, in sicer v podatkovnih tabelah registra nepremičnin, predstavljenih v
Preglednici 23. V registru nepremičnin je razmeroma veliko zapisov vrednosti opisnih podatkov z
oznako »null«. Nadalje je izvedena analiza izbranih tabel registra nepremičnin (Preglednica 24), in
sicer število različnih zapisov posameznega opisnega podatka ter število zapisov z vrednostjo »null«,
primerjalno za stanje junija 2012, oktobra 2014 in junija 2016 (Priloga C).
Preglednica 24: Podatkovne tabele registra nepremičnin in število zapisov za leta 2012, 2014 in 2016
(vir: Lisec et al., 2015; register nepremičnin; lastni izračun)
Table 24: Data tables in the Real Property Register and number of features for 2014 and 2016 (source:
Lisec et al., 2015; Real Property Register; Authors' own calculation)
Datum zajema in število zapisov
20. 10. 2014

28. 4. 2016

Razlika
(2016–2012)

38

38

38

0

1.086

1.100

1.102

16

MODELI_DST

1.792.512

1.830.499

1.842.266

49.754

MODELI_PARC

5.480.960

6.982.917

7.116.261

1.635.301

NEPREMICNINE

6.128.690

6.205.962

6.278.910

150.220

RABA_PARCELE

10.672.688

16.731.021

16.681.631

6.008.943

REN_DELISTAVB

1.792.768

1.830.499

1.842.266

49.498

832.130

836.378

843.003

10.873

62.116

64.496

67.754

5.638

REN_PARCELE

5.420.250

5.496.270

5.565.305

145.055

REN_PROSTORI

2.738.519

2.764.710

2.773.444

34.925

REN_STAVBE

1.163.046

1.170.352

1.174.839

11.793

STA_PARC

1.171.072

1.268.066

1.273.635

102.563

Ime tabele
META_TABELE
META_VREDNOSTI

REN_GARAZA
REN_IZOLACIJA

30. 6. 2012

Podatki o delih stavb (Priloga C: Preglednica MODELI_DST) kažejo, da veliko zapisov nima
pripisane vrednostne cone in vrednostne ravni, medtem ko pripisane vrednosti nima 16.306 delov
stavb (enako kot leta 2014). Podatki o modelih vrednotenja za parcele kažejo pomembno povečanje
števila zapisov v letu 2016, glede na leto 2014, ki nima pripisane vrednostne cone in vrednostne ravni
(Preglednica 25). Posledično ni pripisanih vrednosti (ter deležev namenske in dejanske rabe). Leta
2014 je bilo tovrstnih zapisov 3.883, leta 2016 pa že 619.858 (za vrednost) in 2.696.109 za podatek o
namenski oziroma 5.179.172 o dejanski rabi.
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Preglednica 25: Analiza zapisov v podatkovni tabeli MODELI_PARC (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table 25: Analysis of records in data table MODELI_PARC (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012

Ime opisnega podatka
PC_MID
ID_MODEL
CONA_IME
DELEZ_POV
RAVEN
VREDNOST
VPLIV
DELEZ_NAMENSKE
DELEZ_DEJANSKE

Št.
različnih
zapisov
vrednosti

20. 10. 2014

Št. zapisov
z vred. 0
ali »null«

5.480.960
0
12
0
1.194 6.790.637
357.9200
4.652
20
611.014
915.008
4.984
59 5.934.013
/
/
/
/

Št. različnih
zapisov
vrednosti

28. 4. 2016

Št. zapisov
z vred. 0
ali »null«

5.566.976
0
12
0
1.505
619.980
103
3.591
20
619.980
906.112
3.883
57 6.238.123
46.580
3.883
45.624
3.883

Št.
različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0
ali »null«

5.569.926
12
1.501
102
20
924.974
56
52.326
52.325

0
0
626.289
11.699
626.289
619.858
6.407.076
2.696.109
5.179.172

V podatkovni tabeli NEP_ENOTE je opazno povečanje števila zapisov brez pripisane vrednosti
(Preglednica 26). V podatkovni tabeli NEP_ENOTE je skupno 7.413.153 enoličnih ključev
nepremičninskih enot (NEN_ID), medtem ko je enoličnih identifikatorjev nepremičnine skupaj
6.283.779. Število identifikacijskih ključev parcel (PC_MID: 5.569.926 zapisov) se ujema s številom
identifikacijskih ključev parcel v tabeli MODELI_PARCELE (PC_MID: 5.569.926), število
identifikacijskih ključev delov stavb (DST_SID: 1.843.227) se prav tako ujema s številom
identifikacijskih ključev delov stavb v tabeli MODELI_DST. Iz analize podatkov je razvidno, da na
dan 20. 10. 2014 ni bilo pripisanih vrednosti skupaj 20.192 nepremičninam, junija 2016 pa 230.927
nepremičninam. Dodatno ima več deset tisoč nepremičninskih enot podatek o vrednosti enak »0«. Del
povečanja števila nepremičnin, ki jim ni pripisana vrednost, je povezan s povečanjem števila
evidentiranih nepremičnin, del pa s tem, da je vrednost dela nepremičnine vključena v vrednost
nepremičnine.
Preglednica 26: Analiza zapisov v podatkovni tabeli NEP_ENOTE (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table 26: Analysis of records in data table NEP_ENOTE (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012

Ime opisnega podatka
NEN_ID
NEP_ID

Št.
različnih
zapisov
vrednosti

7.326.282
6.155.264

20. 10. 2014

28. 4. 2016

Št. zapisov
z vred. 0
ali »null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0
ali »null«

0
0

7.326.769
6.249.472

0
0

Št.
različnih
zapisov
vrednosti

7.413.153
6.283.779

Št. zapisov
z vred. 0
ali »null«

0
0

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 26
ID_VRNEP
DELEZ_STEV
DELEZ_IMEN
DST_SID
PC_MID
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS
VREDNOST

2
0
2
0
1
0
1.792.768 5.420.250
5.480.960 1.816.032
6
0
73.640
0
1
697.785
3.990
695.571
1.225
695.541
1
695.571
1.763.584
46.036

2
2
1
1.802.240
5.566.976
5
148.368
2
127.736
1.160
1
1.761.664

0
0
0
5.496.270
1.830.499
0
0
3
3
1.176.113
1.176.140
20.192

2
1
1
1.843.227
5.569.926
5
160.043
2
210.682
1.121
1
1.775.784

0
652.327
0
5.569.926
1.843.227
0
0
0
0
1.506.496
1.506.523
230.927

Podatke o namenski rabi zemljiških parcel v register nepremičnin posredujejo občine. Podatki v tabeli
o namenski rabi parcel (Priloga C: Preglednica RABA_PARCELE) kažejo, da je bilo junija 2016 v
registru nepremičnin evidentiranih 16.694.090 delov parcel, ki so zajemale le 5.471.303 različnih
zemljiških parcel, skupno pa je v registru nepremičnin evidentiranih 5.569.926 zemljiških parcel z
enoličnim identifikatorjem PC_MID. Primerjava enoličnih identifikatorjev zemljiških parcel kaže, da
vsem parcelam ni bila pripisana namenska raba. Dodatno velja poudariti, da so vsi zapisi za površine
delov parcel tako leta 2014 kot leta 2016 enaki »null«, podobno velja tudi opisne podatke STATUS in
RRP_N_RABA; veliko zapisov vrednosti »null« je nadalje pri datumu sprememb.
V podatkovni tabeli o delih stavb (Priloga C: Preglednica REN_DELISTAVB) so zbrani podatki o
delih stavb (50 opisnih podatkov). Skupno je navedenih 1.830.499 različnih identifikacijskih številk za
dele stavb in 1.183.232 različnih identifikacijskih številk za stavbe. Pri tem analiza zapisov kaže, da je
v večini primerov njihova vrednost enak »null«. Med njimi je vrsta tistih, ki vplivajo na določitev
vrednosti nepremičnine.
V registru nepremičnin je bilo junija 2016 skupaj evidentiranih 843.582 garaž z različnim
identifikatorjem ali 7.204 več kot leta 2014 (Priloga C: Preglednica REN_GARAZA). Pri tem se je
podatek o številu parkirnih mest z oznako »null« iz 8.831 v letu 2014 povečal na 340.454 v letu 2016.
Z rastjo števila zapisov se povečuje tudi število zapisov z vrednostjo »null« atributnega podatka
POSTOPEK_ID in STATUS. Podobno je tudi v primeru podatkovne tabele za izolacijo (čemur je
namenjena posebna podatkovna tabela REN_IZOLACIJA) z razmeroma veliko različnih
identifikatorjev za izolacijo (število zapisov IZO_ID je 67.967) (Priloga C: Preglednica
REN_IZOLACIJA).
V podatkovni tabeli REN_PARCELE (Priloga C: Preglednica REN_PARCELE) je bilo na junija 2016
evidentiranih 5.570.518 zemljiških parcel z različnim identifikatorjem parcele PC_MID, kar ni enako
številu zapisov enoličnih identifikatorjev parcele PC_MID v drugih tabelah, na primer v podatkovni
tabeli MODELI_PARCELE (5.569.926 različnih zapisov PC_MID) ali v tabeli RABA_PARCELE,
kjer je 5.471.303 različnih identifikatorjev parcele. V registru nepremičnin je vrednost koordinat
centroida zemljiških parcel enaka »0« za 2.780 (y-koordinata) oziroma 2.781 (x-koordinata) zemljiških
parcel, pri čemer se je število tovrstnih zapisov glede na leto 2014 zmanjšalo za 25 %.
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V podatkovni tabeli REN_PROSTORI (Preglednica 27) je bilo junija 2016 evidentiranih 2.774.344
prostorov z različnim identifikatorjem prostora PRO_ID. V tabeli je za velik del opisnih podatkov
(razen identifikacijske številke prostora, dela stavbe in vrsto prostora) razmeroma malo zapisov. Ob
tem ima 25 % zapisov vrednost površine označeno z 0.
Preglednica 27: Analiza zapisov v podatkovni tabeli REN_PROSTORI (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table 27: Analysis of records in data table REN_PROSTORI (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012

Ime opisnega podatka
PRO_ID
DST_SID
ID_PROSTORA
POVRSINA
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS

20. 10. 2014

Št.
različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št.
različnih
zapisov
vrednosti

2.738.519
754.496
17
2.409
90
44.588
1
66.936
11.632
1

0
0
0
714.477
1
2.505.278
2.579.190
5.551.528
2.712.797
2.738.518

2.764.710
759.680
17
2.402
88
93.480
1
133.312
10.360
1

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

28. 4. 2016
Št.
različnih
zapisov
vrednosti

0 2.774.344
0
769.345
0
17
679.724
2.433
1
88
2.424.425
101.037
2.451.674
1
2.426.636
126.755
2.741.113
8.914
2.764.709
1

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

0
0
0
704.728
1
0
2.427.151
0
2.753.335
2.774.343

V registru nepremičnin je posebna podatkovna tabela za opisne podatke o stavbah REN_STAVBE
(Priloga C: Preglednica REN_STAVBE). Junija 2016 je bilo v podatkovni tabeli skupaj 1.175.163
stavb z različnimi identifikacijskimi številkami. Podatki kažejo, da večina zapisov nima podatka o letu
obnove fasade in strehe, dvigalu, številu stanovanj in poslovnih prostorov v stavbi in drugih podatkih
o stavbi.
V podatkovni tabeli STA_PARC (Priloga C: Preglednica STA_PARC) je podana povezava med
stavbami in zemljiškimi parcelami. Ugotovitve kažejo, da v podatkovni tabeli niso zajete vse stavbe,
ki imajo v registru nepremičnin enolični identifikacijski ključ. V tabeli REN_DELISTAVB (Priloga
C: Preglednica REN_DELISTAVB) je 1.175.162 različnih zapisov enoličnih identifikatorjev stavb
STA_SID.
Glede na pomen gospodarske javne infrastrukture v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, kot pri načrtovanem davku na nepremičnine (2013), je treba obravnavati tudi popolnost
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Številni avtorji poudarjajo pomen kakovosti
podatkov zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (Belingar, 2007; Kos Grabar et al., 2008;
Mlinar, 2008; Rakar, 2004; Rakar, 2009; Rakar et al., 2010; Štepec, 2008; Zorman, 2007). Kot navaja
Petek (2015), je zajetih približno 95 % vseh podatkov o gospodarski javni infrastrukturi. Slika 50
prikazuje občine, ki so podatke posredovale v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.
Raziskava Kos Grabarja et al. (2008) kaže na nepopolnost podatkov o vodovodnem omrežju, pri
čemer je ugotovljena več kot 50 % razlika v obsegu podatkov o vodovodnem omrežju (na

170

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

obravnavanem območju), glede na posamezni vir (Geodetska uprava RS, upravljavec vodovodnega
omrežja, občina) (Slika 51). Na nepopolnost podatkov o gospodarski javni infrastrukturi je opozorilo
tudi Računsko sodišče RS (2008) v revizijah smotrnosti vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja katastra
komunalnih naprav v občinah. Ugotovljeno je bilo, da zasebni vodovodni sistemi, tako imenovani
vaški vodovodni sistemi, ki jih ne upravljajo izvajalci gospodarskih javnih služb, ter vodovodni
priključki na javno omrežje (cevovodi manjšega premera ter cevovodi, ki nimajo javnega pomena)
niso bili evidentirani v katastru gospodarske javne infrastrukture v revidiranih občinah in tudi ne v
zbirnem kataster gospodarske javne infrastrukture.

(a) Podatki o cestah

(b) Podatki o vodovodu

(c) Podatki o kanalizaciji

Slika 50: Občine, ki so posredovale podatke v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (vir:
prirejeno po Petek (2015); lastni prikaz)
Figure 50: Municipalities that have reported data in the Cadastre of Public Utility Infrastructure
(source: adobted by Petek (2015); Authors' own presentation)

Dolžina: 94.431 m
Vir: Geodetska uprava RS

Dolžina: 171.643 m
Vir: upravljavec vodovodnega
omrežja v občini

Dolžina: 192.610 m
Vir: občina, po izvedeni
dopolnitvi podatkov

Slika 51: Karta vodovodnega omrežja po posameznih virih podatkov (vir: Kos Grabar et al., 2008)
Figure 51: Map of water supply network by data sources (source: Kos Grabar et al., 2008)
Vlada RS (2013) je ob pripravi novega sistema obdavčitve nepremičnin poudarila, da so podatki v
zemljiški knjigi, zaradi njene neizrazite vloge v prejšnjem ekonomskem sistemu, kjer zasebna lastnina
ni prevladovala, še vedno nepopolni. V registru nepremičnin je bilo na dan 28. 4. 2016 evidentiranih
skupaj 10.133.737 oseb z vpisano EMŠO ali matično številko. V registru nepremičnin (junij 2016) je
skupaj 305.975 nepremičnin, katerih podatek o naslovu lastnika ni znan. Ob tem je 201.347
nepremičnin, za katere ni znan naslov lastnika ter imajo ob tem lastniki fiktivno EMŠO in fiktivno
matično številko. V registru nepremičnin za 89.086 nepremičnin, ki so v lasti verskih skupnosti, ni
naveden podatek o naslovu lastnika in je naveden fiktivni EMŠO, med lastniki tujci z neznanim
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naslovom in fiktivnim EMŠO je skupaj 87.992 nepremičnin. Poudariti velja še, da se, če je stavba, pri
kateri ni uvedena etažna lastnina, povezana z nepravo parcelo, opredeli kot lastnina lastnika te parcele.
Med vsemi pripombami v procesu obveščanja je bilo največ pripomb na lastništvo in delež lastništva
nepremičnin (97.865 pripomb oziroma 48,8 % vseh). Razlogi za nepopolne podatke v zemljiški knjigi
so tudi neurejena dedovanja, nevpisane prodajne pogodbe in neustanovljena etažna lastnina. Ob tem so
zaznane tudi napake vpisa v zemljiško knjigo (nepopoln prenos lastnine ob dedovanju, nepravilno
vpisovanje lastninskih deležev). Prav tako so nepopolni podatki za tiste nepremičnine, ki so v lasti
države, občin in javno dobro.
Ob tem velja poudariti tudi nepopolnost občinskih zbirk podatkov o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča. Ocenjuje se, da je zaradi nepopolnosti občinskih zbirk podatkov med 20 % in 30 % manjši
prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Urankar, 2016).
Tehnične smernice za stavbe INSPIRE (INSPIRE Thematic Working Group Buildings, 2013) ne
določajo minimalnih zahtev ali priporočil glede popolnosti podatkov. Tehnične smernice za parcele
priporočajo, da je kakovostna mera izostanek vrednosti za parcele in katastrske občine 0 %. Tehnične
smernice za rabo zemljišča priporočajo, da ni izostanka ali nadštevilnih vrednosti (cilja vrednost je
0 %) (INSPIRE Thematic Working Group Land Use, 2013; INSPIRE Thematic Working Group
Cadastral Parcels, 2014).
5.9.9 Uporabnost
Številčnost dostopnih prostorskih podatkovnih nizov je pogosto povezana s težavo, kako naj
uporabnik izbere najprimernejše podatke. Teoretično bi morali biti v pomoč pri izbiri primernih
podatkov metapodatki, vendar številne študije kažejo, da je koristnost metapodatkov različnih
ponudnikov za povprečnega uporabnika omejena (Bielecka, 2015). V idealnih primerih podatki
ustrezajo posameznim primerom uporabe oziroma zahtevam uporabnikov. Te zahteve so opredeljene v
podatkovnih specifikacijah, ki so podlaga za zajem podatkov in vzpostavitev podatkovne zbirke.
Praviloma se nanašajo na uporabniško pogojene posebnosti, povezane z vnaprejšnjimi zahtevami
glede kakovosti podatkov, ki morajo usmerjati proces vzpostavitve in zajema podatkov (Ažman,
2011). Element uporabnosti prostorskih podatkov je vidnejšo vlogo v naboru elementov kakovosti
pridobil z razvojem prvih tematskih kart, prostorskih analiz, podprtih s kvantitativnimi in statističnimi
geografskimi metodami (Edney, 2008; Shiode et al., 2015; Woodward, 2001). Ob tem velja poudariti,
da se kakovost v geoinformatiki določa v odnosu do izrecno ali posredno izraženih potreb
uporabnikov podatkov ali storitev (Šumrada, 2015a). Obravnava vidika uporabnosti prostorskih
podatkov narašča s širitvijo področij uporabe podatkov, razvojem sodobne tehnologije, metod in
tehnik zajema podatkov in rastjo ravni prostorsko ozaveščene družbe.
Definicija uporabnosti prostorskih podatkov med raziskovalci ni poenotena. Hunter et al. (2003)
opredeljujejo uporabnost podatkov kot vseobsegajoči izraz, v okviru katerega zajemajo štirideset
elementov uporabnosti, ki so povezani s kakovostjo, trženjem, človeškim dojemanjem in zaznavanjem
ter odnosi s tehnologijo in programsko opremo. Yeung et al. (2007) navajajo, da je element
uporabnosti odvisen od zahtev posameznih področij in namena uporabe. Pri tem poudarjajo štiri
ključne razloge, ki utemeljujejo potrebo po izvedbi ocene uporabnosti, in sicer razkorak med
proizvajalci in uporabniki prostorskih podatkov, neenotnost podatkovnih virov, vpliv prostorskih
podatkov na kakovost in učinkovitost odločitvenih procesov ter odgovornost in posledice ter s tem
povezana tveganja v primeru uporabe podatkov neustrezne kakovosti. Te'eni et al. (2007) poudarjajo,
da je pri obravnavi uporabnosti podatkov med drugim treba jasno določiti dejavnike vpliva na
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uporabnost in metode ocenjevanja uporabnosti. Dejavnike uporabnosti Jin et al. (2009) razvrščajo med
objektivne (povezane z oceno uspešnosti izvajanja nalog uporabnikov) in subjektivne dejavnike (npr.
občutja, povezana z uporabo podatkov). Po standardu SIST EN ISO 19157:2015 uporabnost
prostorskih podatkov temelji na potrebah uporabnikov, pri čemer se lahko vsi elementi kakovosti
uporabijo za oceno ali presojo uporabnosti. Pri tem je uporabnost opredeljena kot raven skladnosti
podatkovnega niza z zahtevami, pri čemer se lahko uporabljajo različne mere skladnost. Pojem
uporabnost je po osnutku mednarodnega standarda ISO/DIS 9241-11:2015 Ergonomija medsebojnega
vpliva človek-sistem – 11. del: Uporaba: Definicije in pojmi (Ergonomics of human-system
interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts) obseg, v katerem se lahko določen izdelek
uporablja za uspešno, učinkovito in zadovoljno doseganje zastavljenih ciljev v izbranem prostoru
obravnave. Pomembno je, da je element uporabnosti upoštevan in določen v začetni fazi procesa
oblikovanja izdelka (zajema prostorskih podatkov) in je v nadaljnjih fazah razvoja izdelka eden od
osrednjih elementov upravljanja in obvladovanja kakovosti (Artman et al., 2005; Lin et al., 2009).
Razvite so različne metode presoje, ocenjevanja oziroma merjenja uporabnosti prostorskih podatkov
(Frew et al., 2015; Ghasemifard et al., 2015; Ham, 2013; Tsai, 2006). Uporabnost prostorskih
podatkov se lahko ocenjuje tudi glede na posebne zahteve uporabnikov, ki jih ni mogoče neposredno
opisati ali izraziti skozi obravnavane elemente kakovosti. V tem primeru se element uporabnosti
nanaša na opis posebnih kakovostnih informacij o primernosti zbirke podatkov ali izbranega
podatkovnega niza za posamezno aplikacijo, storitev oziroma proces ali skladnost z nizom zahtev.
Bielecka (2015) navaja, da imajo ustrezno dokumentirani metapodatki pomemben vpliv na
uporabniško presojo uporabnosti prostorskih podatkovnih nizov. Pri tem Bielecka (2015) še poudarja,
da se več kot 50 % anketiranih pri izboru podatkovnih nizov zanaša na strokovna priporočila, 40 %
anketiranih uporablja podatke zaupanja vrednih proizvajalcev, pri čemer anketirani najbolj zaupajo v
uradne zbirke podatkov. Manj kot 10 % anketiranih pri izboru podatkovnih nizov uporablja
metapodatke. Številni avtorji poudarjajo pomen kartografskih prikazov kakovosti ali negotovosti
prostorskih podatkov (Devillers et al., 2010; Ivánová et al., 2013).
Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah, ki v evidenčnem smislu vzpostavlja
nepremičnino. Zagotavlja uporabo podatkov o nepremičninah za namene prostorskega razvoja,
izvajanja statističnih opazovanj in tudi davčne namene. Podatki registra nepremičnin so namenjeni
najširšemu krogu uporabnikov: državi, občinam, posameznim lastnikom nepremičnin, investitorjem in
drugim uporabnikom. Register nepremičnin je določen kot odprt sistem, ki omogoča, da različni
uporabniki s svojimi predpisi, v skladu s svojimi nameni, dopolnjujejo njegovo večnamenskost tako,
da določijo dodatne podatke, ki se vodijo o nepremičninah.
Analiza uporabnosti registra nepremičnin na vseh predvidenih področjih uporabe do sedaj ni bila
izdelana. Register nepremičnin je temelji vir podatkov za namen vrednotenja in obdavčitve
nepremičnin ter upravljanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Analiza uporabnosti
registra nepremičnin po posameznih skupinah uporabnikov118 je pokazala, da uporabniki registra
nepremičnin uporabljajo predvsem podatke o stanju posamezne nepremičnine in manj zbirne podatke
(Lavrač et al., 2009). Podatke uporabljajo tako v notranjih procesih odločanja (Urad RS za zaščito in
reševanje, banke, zavarovalnice, sodišča, urbanizem) kot pri delu s strankami (občine, organi državne
118

Statistični urad RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Mestna občian Ljubljana, Javno komunalno podjetje Črnomelj, Urbanistični inštitut RS, Hypo-Alpe-Adria Bank,
d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., Velux Slovenja d. o. o., podjetje za upravljanje z nepremičninami, pooblaščeni
ocenjevalec nepremičnin, odvetnica, Posrednik Imobilia d. o. o. Ljubljana, notar.
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uprave). Uporabniki registra nepremičnin so pri porabi podatkov poudarili naslednje (Lavrač et al.,
2009):
- identifikator nepremičnine: številka stanovanja se ne ujema z dejanskim stanjem;
- lega nepremičnine: potreba po lokaciji dela stavbe;
- površina nepremičnine: ne se ujema z dejanskim stanjem, nejasno ločevanje med uporabno in
tlorisno površino;
- opremljenost, starost idr.: nepopolnost podatkov, manjka šifrant materiala nosilne konstrukcije;
- podatki o lastniku, upravljavcu, upravniku, najemniku: nepopolni podatki o upravniku in
najemniku;
- vrednost nepremičnine: ni razvidno, kateri podatki so upoštevani za določitev vrednosti
nepremičnine;
- dejanska raba nepremičnine: nepopolnost podatkov, napačne razvrstitve po klasifikaciji CC-SI,
podatek z nizko ravnjo zaupanja;
- namenska raba nepremičnine: nepopolnost podatkov;
- gospodarska javna infrastruktura: slabo vzdrževanje evidenc;
- metapodatki: nepopolni.
V raziskavo zajeti uporabniki navajajo, da pri svojem delu najpogosteje uporabljajo javne zbirke
podatkov, v določenih primerih pa jih povezujejo z lastnimi zbirkami podatkov ali uporabljajo zgolj
slednje (Lavrač et al., 2009). Podatke pridobivajo za nadaljnjo uporabo ali izvajajo zgolj vpogled
vanje. Zahteve uporabnikov glede kakovosti prostorskih podatkov so zelo različne. Glede položajne
kakovosti se pri veliki večini uporabnikov zahteva točnost pod 1 m, razmeroma visoka logična
usklajenost, časovna natančnost pa od enega dne do večletnega obdobja. Predvsem pa je, kot je
poudarjeno v raziskavi, pomembna popolnost zbirk podatkov.
5.10 Zaključki in ugotovitve
Izvedena analiza kakovosti registra nepremičnin kaže, da gre za zelo raznovrstno kakovost podatkov,
kar je posledica številnih dejavnikov. Kakovost podatkov registra nepremičnin je različna po vseh
elementih kakovosti in tudi glede na geografska območja po državi. Analiza kakovosti registra
nepremičnin, primerjalno za tri izbrane časovne točke (junij 2012, oktober 2014 in junij 2016), pokaže
obseg in vrsto sprememb v registru nepremičnin, pojav novih odstopanj od pričakovanih vrednosti ter
zmanjšanje oziroma odpravo nekaterih napak in pomanjkljivosti. Slednje je pomembno tudi za oceno
učinkov uvedenih ukrepov za izboljšanje kakovosti podatkov registra nepremičnin ter s tem povezanih
virov. V nadaljevanju so predstavljene bistvene ugotovitve po posameznih elementih kakovosti.
a. Položajna točnost
Register nepremičnin je zbirka podatkov z večpoložajno kakovostjo podatkov, odvisno od položajne
kakovosti podatkov v izvornih evidencah. Pregled dosedanjih raziskav kaže, da je položajna kakovost
podatkov odvisna od časa, načina in lokacije zajema. Položajna točnost podatkov, pridobljenih iz
katastra stavb, znaša od nekaj milimetrov (terenska meritev) do več kot 150 cm (zajem iz grafičnih
podatkov). Slabša položajna točnost je ugotovljena za podatke o zemljiških parcelah (50 m in več).
Položajna točnost podatkov dejanske rabe prostora, ki je dejavnik vpliva na določitev davčne osnove,
je pomembno odvisna od vira podatkov. Položajna točnost podatkov Corina Land Cover (CLC2012)
znaša med 5 m in 12,5 m (Lantmäteriet, 2015). Položajna točnost podatkov GMES Urban Atlas (na
voljo sicer le za območja okrog večjih mest) znaša do 5 m (Sannier, 2015), podatki evidence dejanske
rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč pa približno 2 m. Nobena od navedenih zbirk podatkov sicer ni
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primerna za vzpostavitev sloja dejanske rabe pozidanih zemljišč (zaradi neustrezne položajne točnosti
ali niso na voljo podatki za celotno državo oziroma podrobnejša klasifikacija pozidanih zemljišč).
Metapodatek o kakovost podatkov o gospodarski javni infrastrukturi kaže, da ima 20 % podatkov o
telekomunikacijskem omrežju položajno točnost slabšo od 20 m. Takšno položajno točnost ima kar
37 % podatkov o elektro omrežju. Podatki neustrezne položajne kakovosti lahko privedejo do
nepravilnosti v procesu določitev davčne osnove in davčne obveznosti. Primeroma navedimo, da
stavba, katere obris sega na sosednjo parcelo, za ta del površine davčno obremeni lastnika sosednje
parcele. Neustrezen položaj centroida stavbe ali parcele lahko to umesti v nepravo vrednostno cono,
kar ima za posledico nepravilno določitev vrednosti. Podatki o namenski rabi, ki so na določenih
območjih slabe položajne točnosti, vplivajo na nepravilno določitev deležev rabe na posameznih
parcelah. Posledica netočne določitve položaja gospodarske javne infrastrukture vpliva na določitev
elementov, ki vplivajo na vrednost nepremičnine ali višino točk pri odmeri nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Slednje pomembno vpliva na načelo pravičnosti in zakonitosti, sorazmernosti,
preglednosti, preprostosti in stroškovne učinkovitosti (posebej v primeru pritožb in dodatnih
postopkov ugotavljanja dejanskega staja).
b. Tematska (opisna) natančnost
Ugotovili smo, da je tematska natančnost podatkov registra nepremičnin zelo različna, kar je med
drugim povezano z neenotno določitvijo nepremičninskih enot. Podatki v izvirnih evidencah so zajeti
v različnih obdobjih, povezani z različnimi pravnimi podlagami in različnimi pravili ter metodami
zajema. Pri tem so izstopajoči primeri: neznan vir podatkov, neenoten in nejasen koncept določitve
dejanske in namenske rabe. V registru nepremičnin manjka razmeroma veliko atributnih podatkov ali
se njihova vrednost razlikuje od zaloge vrednosti. V rabi so podatki, za katere ni opisa ali atributov ali
podatki niso jasno in določno opredeljeni. V zvezi s tem je zlasti pomembno stališče Ustavnega
sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-86), da je bil Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
(2006) nedoločen glede podatkov o nepremičninah, ki se uporabijo za izračun vrednosti nepremičnin.
Ta namreč ne določa vseh podatkov o nepremičninah, ki se vodijo v registru nepremičnin in se
uporabijo za izračun vrednosti nepremičnin. Upoštevane podatke o nepremičninah Zakon o
množičnem vrednotenju nepremičnin (2006) našteva le primeroma. Zakon o množičnem vrednotenju
nepremičnin (2006) tudi ne opredeljuje dovolj podrobno posameznih statističnih in drugih analitičnih
metod za obdelavo podatkov o trgu nepremičnin. Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86) je
opozorilo tudi na nejasnost in nedoločnost temeljnih pojmov (dejanska in namenska raba, zemljišče za
gradnjo stavb, javno dobro), na podlagi katerih se določa vrednost nepremičnin. Prav tako po mnenju
Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-86) nista dovolj jasni in določni opredelitvi pojmov
vrednostna cona in vrednostna raven, ker davčnemu zavezancu ne omogočata, da bi lahko vsaj v
temelju predvidel, kako lastnosti njegove nepremičnine vplivajo na uvrstitev v vrednostno cono
oziroma vrednostno raven in posledično na oblikovanje davčne osnove za plačilo davka na
nepremičnine. Takšna ureditev ne zadosti zahtevam načela zakonitosti iz 147. člena Ustave RS.
c. Logična usklajenost
Pri analizi logične usklajenosti podatkov registra nepremičnin smo ugotovili številna neskladja
podatkov grafičnega in atributnega dela podatkovne baze. Pri tem so ugotovljena neskladja s podatki
priključenih zbirk podatkov, predvsem zemljiškega katastra in katastra stavb. Analiza logične
usklajenosti je potrdila tudi nepopolnost podatkov, saj so nekatere zemljiške parcele navedene le v
grafičnem delu, v atributnem pa ne in obratno. Zaznani so primeri topoloških neusklajenosti (hišna
številka ni povezana z nobeno stavbo ali je izven tlorisa stavbe), kar kaže na položajno netočnost. Prav
tako prihaja do razhajanj v podatkih o površinah stavb in delov stavb v katastru stavb in registru
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nepremičnin (površina stavbe je manjša od uporabne površine stavbe in drugi že navedeni primeri).
Neusklajenost je ugotovljena tudi pri podatkih o lastnikih nepremičnin (več kot 264.000 lastnikov
parcel v zemljiškem katastru je oseb s fiktivnim EMŠO). Neusklajenost zemljiškoknjižnega stanja pri
stavbah z več posameznimi deli poleg nevarnosti za nastanek večje premoženjske škode in hujših
socialnih posledic v konkretnih primerih lahko povzroča tudi pravno nevarnost na nepremičninskem
trgu in v družbenem življenju nasploh. To lahko neposredno vpliva na kršitev načela pravičnosti in
enakosti, preglednosti, preprostosti in stroškovne učinkovitosti.
d. Časovna natančnost
V procesu obdavčitve nepremičnin je pomemben dostop do informacij o datumu zajema in viru
podatka. Ugotovitve kažejo, da je glede tega register nepremičnin pomanjkljiv, saj so podatki o
datumih sprememb podatkov nezanesljivi. V letu 2015 je Geodetska uprava RS izvedla približno
180.000 sprememb podatkov, ki vplivajo na določitev posplošene tržne vrednosti nepremičnin.
Register nepremičnin dnevno prevzema spremembe podatkov katastra stavb in zemljiškega katastra. Iz
katastrov se prevzemajo tudi podatki o povezavah med stavbo in parcelo s površinami zemljišč pod
stavbo. Povezava s spremembami lastništva v zemljiški knjigi je posredna. Skupno je bilo v registru
nepremičnin na zahtevo strank v letu 2012 evidentiranih 1,2 milijona sprememb podatkov, v letu 2013
približno 1,6 milijona ter v letu 2014 približno 1,9 milijona sprememb. Slednje terja dosleden pristop k
upravljanju sprememb. Ugotovitve kažejo tudi priložnosti za izboljšave v procesu nadzora nad
spremembami ter njihovega dokumentiranja in arhiviranja. Pri tem je treba posebno pozornost
nameniti podatkom, katerih sprememba poteka z upravnim postopkom in spremembam, ki jih vnašajo
lastniki ali upravljavci nepremičnin.
e. Popolnost podatkov
Eden od ciljev sistema obdavčitve nepremičnin je, da se zajamejo vse nepremičnine, ki so predmet
obdavčitve s pripisanimi pravilnimi podatki, ki vplivajo na odmero davka. Analiza je pokazala, da se
je število nepremičninskih enot v obravnavanem obdobju povečalo. Hkrati se je povečalo število
nepopolnih podatkov, med katerimi izstopajo predvsem manjkajoči podatki (oziroma vrednost »0«) o
dejanski in namenski rabi nepremičnine, vrednostni ravni in vrednostni coni, letu obnove oken,
instalacij in boniteti ter posledično vrednosti nepremičnine. V večini tabel ni naveden podatek o
datumu sprememb podatkov in statusu podatka. Glede na različne vrednosti identifikatorjev istih vrst
nepremičnin je težko določiti, katera vrednost je referenčna. Problem nepopolnosti registra
nepremičnin se kaže tudi v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ob tem register
nepremičnin ne vsebuje vseh podatkov, ki jih občine uporabljajo pri odmeri nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, kot so npr. objekti in naprave oglaševanja, zunanja nepokrita parkirišča, kot del
površine za poslovno rabo, podatek o smotrnosti izkoriščanja stavbnega zemljišča, podatek o izjemnih
ugodnostih v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, podatek o dostopnosti z
javnimi prevoznimi sredstvi, gostoti javnih funkcij, motnjah pri uporabi stavbnega zemljišča (prah,
smrad in drugi škodljivi vplivi), ravni vzdrževanja stavbnega zemljišča in drugi. Register nepremičnin
ne vsebuje nekaterih podatkov, ki so potrebni za odločanje o oprostitvah in olajšavah v sistemu
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Nepopolnost podatkov lahko učinkuje na nepravilno
določitev davčne osnove, davčnega zavezanca in posledično davčne obveznosti. V primeru, da ni
podatka o obstoju predmeta obdavčitve, to vodi v kršitev načela pravičnosti in enakosti, predvsem pa
vpliva na izdatnost in družbeno sprejemljivost davka na nepremičnine.
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f.

Uporabnost

Obdavčitev nepremičnin pomeni poseg v lastninsko pravico posameznikov in pravnih oseb. Pri tem je
treba posebno pozornost namenjati skladnosti sistema obdavčitve z ustavnimi in davčnimi načeli. Kot
navaja Kerševan (2014), morajo biti pri tem ustavne in zakonske garancije posameznika dosledno
spoštovane, vsak ustavno dopusten poseg vanje pa jasno zakonsko določen in utemeljen. Glede
uporabnosti registra nepremičnin ni sprejete zakonodajne, uporabniške ali druge norme, na katero bi se
presoja uporabnosti nanašala. Uporabnost je odvisna od sprejemljivosti in dopustnosti napak oziroma
pomanjkljivosti. Pri tem je sicer mogoče oblikovati spodnjo mejo sprejemljivosti, povezano s podatki
oziroma njihovimi atributi, ki vplivajo na določitev davčne osnove in druge postopke, povezane z
odmero davka na nepremičnine. Odsotnost podatka ali atributa, ki je uporabljen v procesu določitve
davčne osnove, ne zadošča normi oziroma spodnji meji uporabnosti registra nepremičnin. Meje
dopustnosti oziroma sprejemljivosti napak v registru nepremičnin za namen obdavčevanja
nepremičnin so povezane tudi s presojo tveganj in posledic. Pri tem je treba zagotoviti, da ureditev
sistema obdavčitve ni diskriminatorna in da ne omejuje zavezancev za plačilo davka pri možnosti
uresničevanja in varstva ustavnih pravic. Če se odmerja davek od določenega premoženja, je skladno z
naravo takega premoženjskega davka ključno, da davčno breme odraža dejansko, resnično vrednost
njegovega (nepremičnega) premoženja. Osnova za odmero davka od nepremičnega premoženja tako
ne sme bistveno odstopati od dejanske vrednosti tega premoženja. Slednje ne pomeni zgolj
administrativnih pomanjkljivosti, temveč ima lahko za posledico tudi kršitev načela zakonitosti in
enakopravnosti (Kerševan, 2014). Glede tega je Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86)
podalo nedvoumno stališče, da mora iz ustavnega načela enakosti pred zakonom izpeljano načelo
enakomerne porazdelitve davčnega bremena zagotavljati, da enakomernost v davčni obremenitvi v
resnici učinkuje v vsakem posamičnem primeru odmere davka. To pomeni, da mora ureditev
določenega davka omogočati pravno in dejansko enako obravnavo davčnih zavezancev. Princip
doslednosti, ki zagotovi enakost dejanskega učinka davčne obremenitve, je zato bistveni sestavni del
davčne enakosti. Zakonska pravila morajo zagotavljati uresničitev enakosti v zakonu v posamičnem
primeru odmere davka. Zato napake v podatkih, ki vplivajo na odstopanje davčne osnove od
dejanskega stanja, lahko privedejo do resnega ogrožanja ustavne dopustnosti poseganja v lastninsko
pravico z davkom na nepremičnine.
Če bi želeli oceniti uporabnost registra nepremičnin za namen obdavčitve nepremičnin, bi morali
določiti merljive kazalnike kakovosti in mere sprejemljivosti za namen obdavčitev nepremičnin (npr.
spodnja meja sprejemljive položajne točnosti znaša 1 m). Izhodišča za določitev minimalnih mer
kakovosti za posamezne elemente kakovosti lahko predstavljajo tehnične smernice INSPIRE po temah
(stavbe, parcele, raba zemljišč). Glede na ugotovitve po posameznih elementih kakovosti, gledano
skozi tveganja kršitev načel sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel, lahko zaključimo, da je
register nepremičnin le deloma uporaben za namen obdavčitve nepremičnin tako v sistemu
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča kot v primeru obdavčitve, ki temelji na (posplošeni tržni)
vrednosti nepremičnine. S tem lahko potrdimo hipotezo H2.
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ANALIZA DEJAVNIKOV VPLIVA NA DAVČNI IZPLEN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

V poglavju je izvedena empirična raziskava dejavnikov vpliva na davčni izplen nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. V uvodnem delu poglavja so predstavljeni namen in cilji raziskave ter
dosedanje študije, povezane s predmetom raziskave. Nadalje so oblikovane podhipoteze, s pomočjo
katerih želimo preveriti hipotezo H3: Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v veliki
meri temelji na arbitrarnosti občin pri izbiri meril. Sledita predstavitev in utemeljitev uporabljenih
spremenljivk in podatkov. V raziskavi je za preverjanje izbranih podhipotez uporabljena metoda
multiple regresije. Sledita izvedba empirične raziskave z izgradnjo dveh regresijskih modelov in
interpretacija rezultatov. V nadaljevanju so proučene lokalne značilnosti davčnega izplena nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča s pomočjo geografske obtežene regresije. Predstavljene so teoretične
osnove uporabljene lokalne regresijske metode ter izvedbe. Sledi interpretacija rezultatov dobljenih z
geografsko obteženo regresijo.
6.1 Namen in cilj raziskave
Namen raziskave je proučevanje vplivov zakonsko ter s strani občin arbitrarno določenih dejavnikov
na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2014.
Cilj empirične analize je preveriti hipotezo H3. Pri tem želimo ugotoviti, ali so dejavniki, ki so
določeni z zakonodajo (obseg zajetja po vrsti zavezancev, površine za stanovanjski in poslovni namen,
površine zemljišč za gradnjo stavb in koeficient razvitosti občine), ključne determinante, ki vplivajo
na višino odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ali so to dejavniki, katerih določitev je
v arbitrarni pristojnosti občin (obseg zajetja zavezancev, površine stavb za določeno rabo ter velikost
pravnih oseb). Posledično je cilj raziskave ugotoviti povezanost med zneskom odmerjenega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnostjo odmerjenega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine (odvisni spremenljivki) z
izbranimi pojasnjevalnimi spremenljivkami. Na osnovi ugotovitev raziskave želimo prikazati, kateri
dejavniki in skupine dejavnikov (določeni z zakonom ali arbitrarno določeni na ravni občine)
najpomembneje vplivajo na izbrani odvisni spremenljivki in kako se njihov vpliv spreminja po
prostoru.
6.2 Pregled dosedanjih raziskav dejavnikov vpliva na davčni izplen davka na nepremičnine
Izvedene so številne študije in raziskave dejavnikov vpliva na davčno osnovo in s tem davčno breme
na področju obdavčitve nepremičnin. Vpliv ni enoznačno določljiv in je odvisen od številnih
dejavnikov, ki se razlikujejo po posameznih državah. Ob študijah vpliva vrednosti nepremičnin in
višine najemnin na prihodke od obdavčitev nepremičnin so izvedene številne študije (Anderson, 2010;
Bai et al., 2013; Boyd, 2010; Charlot et al., 2008; Dusansky et al., 1981; Goodman, 2005; Lutz, 2008;
Mihaescu et al., 2013a), ki raziskujejo vpliv vrste drugih dejavnikov na prihodke od obdavčitve
nepremičnin. Liro et al. (1983) raziskujejo vpliv sprememb na področju zaposlovanja na prihodke od
obdavčitve nepremičnin. Ding et al. (2000) proučujejo vpliv vlaganj v stanovanjske nepremičnine na
vrednost bližnjih nepremičnin in prihodke od davka na nepremičnine. Vpliv degradiranih območij na
vrednost nepremičnin in prihodke od obdavčitve teh proučujejo Haninger et al. (2012) in
Mihaescujeva et al. (2013b). Tu (2005) Ahlfeld et al. (2010; 2011) in Feng et al. (2012) proučujejo
vpliv izgradnje novih športnih objektov na vrednost nepremičnin in posledično prihodke od
obdavčitve teh. Dornfest et al. (2012) proučujejo vpliv različnih socialnih in ekonomskih dejavnikov
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na državni in lokalni ravni na prihodke od obdavčitve nepremičnin. Predmet raziskave Felixove et al.
(2013) je vpliv staranja prebivalstva na prihodke od obdavčitev nepremičnin. Lightnerjeva et al.
(2012) ugotavljajo visoko soodvisnost med kakovostjo storitev javne uprave in prihodki od obdavčitve
nepremičnin v izbranih državah sveta, Dadayanova et al. (2012) pa proučujejo vplive gospodarske
krize na prihodke od davka na nepremičnine. Vpliv osebne potrošnje na prihodke od davka na
nepremičnine je tema raziskave Surica et al. (2015). Norregaard (2013) na podlagi analiz podatkov za
64 držav v obdobju 1990–2010 ugotavlja, da na prihodke od davka na nepremičnine med drugim
statistično značilno vplivajo višina BDP na prebivalca, stopnja urbanizacije, odprtost gospodarstva,
raven korupcije ter pretekla pravna oblika sistema obdavčitev nepremičnin. Med najpogostejšimi
pristopi je v navedenih raziskavah uporabljena metoda multiple regresije, ki je ena najpogosteje
uporabljenih metod tudi v procesu množičnega vrednotenja nepremičnin in proučevanja vplivov
različnih dejavnikov na (posplošeno tržno) vrednost nepremičnin in prihodke od obdavčitve
nepremičnin (Appraisal Institute, 2007; Benjamin et al., 2004; Bagdonavicius et al., 2004; Božić et al.,
2013; Downing et al., 1997; Gloudemans et al., 2011; International Association of Assessing Officers,
2013; Jahanshiri et al., 2011; Lusht, 2001; McCluskey et al., 2007; Pi-ying, 2011; Smith et al., 1995;
Tian, 2013).
Rakar et al. (1981) analizirajo vpliv lokacije na poslovno uspešnost terciarnih dejavnosti v mestni
občini Ljubljana. Pri tem ugotavljajo, da lokacija značilno vpliva na poslovno uspešnost tercialnih
dejavnosti (trgovina na drobno in določene skupine gostinske dejavnosti)) ter opozarjajo na neustrezno
razdelitev območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na cone. Rakar et al.
(1981) pri tem poudarjajo še, da na promet v trgovinah na drobno pomembno vplivajo še bližina
postajališč mestnega prometa in bližina parkirnih prostorov. Rakar et al. (1982) za mestno občino
Ljubljana analizirajo ujemanje delitve območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na cone s poslovno uspešnostjo tercialnih dejavnosti. Pri tem ugotavljajo, da je delitev na
cone povsem neustrezna. Bogatajeva (1985) analizira pragove rentnih diferencialov v odvisnosti od
oddaljenosti od mestnega središča, javnega potniškega prometa in stanovanjske rabe stavbnih zemljišč
v mestni občini Ljubljana. Pri tem ugotavlja, da značilni pragovi rentnih diferencialov, ki so rezultat
oddaljenosti od središča mesta in padca uslug javnega potniškega prometa in stanovanjske rabe
zemljišč, dobro sovpadajo z mejo cone plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Večina kasneje izvedenih raziskav, povezanih z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (Hašaj,
2002; Kobetič, 2014; Malus, 2005; Polajnar, 2008; Modrijan, 2005; Rakar et al., 2008; Rejec, 2005;
Viler, 2005; Živec, 2010), je usmerjena v proučevanje strokovnih podlag za obračunavanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pravnega vidika občinskih odlokov, zgodovinskega
procesa oblikovanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in njegovo izvajanje, primerjavo
občinskih odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ter fiskalne in usmerjevalne vloge
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za izbrane občine. Do sedaj še ni bila izvedena raziskava,
s katero bi proučevali dejavnike vplivov na višino odmere nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
6.3 Opredelitev podhipotez raziskave
V skladu s cilji empirične raziskave, povezanimi s preverjanjem hipoteze H3, želimo raziskati vpliv
dejavnikov, določenih z zakonodajo in dejavnikov, katerih določitev je v domeni občin, na:
a) znesek odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in
b) izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih
prihodkov občine.
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Da bi odgovorili na zastavljena vprašanja, smo oblikovali naslednje podhipoteze k hipotezi H3, in
sicer:
H3(1): Občine, ki nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmerijo večjemu odstotku pravnih
oseb na svojem območju, imajo višje prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na prebivalca in večjo izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
H3(2): Občine, ki nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmerijo večjemu odstotku fizičnih
oseb na svojem območju, imajo višje prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na prebivalca in večjo izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
H3(3): Povprečna površina stavbe za stanovanjski namen v občinah pozitivno in statistično značilno
vpliva na znesek odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in
izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih
davčnih prihodkov občine.
H3(4): Povprečna površina stavbe za poslovni namen v občinah pozitivno in statistično značilno vpliva
na znesek odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost
odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih
prihodkov občine.
H3(5): Bolj razvite občine, merjeno s koeficientom razvitosti občine, imajo višje prihodke od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in višjo izdatnost odmerjenega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
H3(6): Površina stavb za industrijski namen, glede na površino vseh stavb v občini, pozitivno vpliva na
prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost
odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih
prihodkov občine.
H3(7): Površina stavb za namene energetike, glede na površino vseh stavb v občini, pozitivno vpliva na
prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost
odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih
prihodkov občine.
H3(8): Površina lokalov, glede na površino vseh stavb v občini, pozitivno vpliva na prihodke od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost odmerjenega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
H3(9): Površina pisarn, glede na površino vseh stavb v občini, pozitivno vpliva na prihodke od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost odmerjenega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
H3(10): Površina zemljišč za gradnjo stavb, glede na površino občine, pozitivno vpliva na prihodke od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost odmerjenega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
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H3(11): Povprečni prihodek poslovnih subjektov v občni pozitivno vpliva na prihodke od nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost odmerjenega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
H3(12): Status mestne občine ima pozitiven in statistično značilen vpliv na prihodke od nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
H3(13): Upoštevanje merila izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih
dejavnostih ima pozitiven in statistično značilen vpliv na prihodke od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
H3(14): Lokalni regresijski model bolje pojasni vpliv posameznih pojasnjevalnih spremenljivk na
odvisno spremenljivko kot globalni regresijski model.
H3(15): Arbitrarnost občin pri oblikovanju sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se
odraža v nestacionarnosti vplivov posameznih dejavnikov.
H3(16): Vpliv pojasnjevalnih spremenljivk, povezanih z dejavnostjo poslovnih subjektov, je višji v
mestnih občinah kot v preostalih občinah.
Podhipoteze H3(1) do H3(13) bomo v nadaljevanju preverjali z metodo multiple regresijske analize,
podhipoteze H3(14), H3(15) in H3(16) pa s pomočjo geografsko obtežene regresije.
6.4 Opredelitev spremenljivk uporabljenih v raziskavi
Izbira spremenljivk temelji na proučitvi zakonodajnega okvirja, ki določa posamezne dejavnike, na
podlagi katerih občine oblikujejo način, vrsto in obseg obračuna nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ter na analizi vseh občinskih odlokov, na podlagi katerih občine odmerjajo nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča, vključno s posebnostmi, ki jih na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih
(1994, 1997) lahko arbitrarno določajo. Posledica omenjene arbitrarnosti je velika neenotnost sistema
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča med občinami. Ob tem je treba upoštevati zelo neenotno
strukturo posameznih opazovanih pojavov: površina občin, število prebivalcev v občinah idr. Zaradi
tega je ustreznost izbire pojasnjevalnih spremenljivk posebej pomembna, saj naj bi predstavljale
reprezentativne kazalnike vplivov na izbrane odvisne spremenljivke, ob predpostavki, da ostali
dejavniki nanje vplivajo v manjši meri.
Glede na lastnosti sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča smo predhodno izvedli
preizkus ustreznosti zastavljenih izhodišč. Lastnosti opazovanih pojavov (neodvisnih/pojasnjevalnih
spremenljivk), s katerimi želimo analizirati vpliv na izbrani pojav (odvisno spremenljivko), je zahteval
celostni pristop. Kot navajajo Goeminne et al. (2015), da so številne študije in raziskave pokazale
vpliv političnih in institucionalnih značilnosti na oblikovanje fiskalnih politik.
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a) Odvisne spremenljivke
Z odvisno spremenljivko 𝑦1 : Znesek odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
prebivalca v posamezni občini na leto; želimo proučiti, kateri dejavniki vplivajo na povprečno
odmerjeno višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Z odvisno spremenljivko 𝑦2 : Izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
odnosu do celotnih davčnih prihodkov v posamezni občini na leto; želimo proučiti, kateri dejavniki
vplivajo na strukturo finančnih prihodkov občine.
b) Pojasnjevalne spremenljivke
S pojasnjevalno spremenljivko 𝑥1 : Število odločb pravnim osebam glede na število vseh pravnih oseb
v občini želimo preveriti vpliv obsega zajetja zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na znesek odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in
izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih
prihodkov občine. Pri tem izhajamo iz hipoteze H3(1), da imajo občine, ki nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča odmerijo večjemu številu pravnih oseb, višje prihodke od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na prebivalca in večjo izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
S pojasnjevalno spremenljivko 𝑥2 : Število odločb fizičnim osebam glede na število vseh prebivalcev v
občini želimo preveriti vpliv obsega zajetja zavezancev (fizičnih oseb) za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na znesek odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
prebivalca in izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih
davčnih prihodkov občine. Pri tem izhajamo iz podhipoteze H3(2), da imajo občine, ki nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča odmerijo večjemu številu fizičnih oseb, višje prihodke od nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in večjo izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
Pojasnjevalna spremenljivka 𝑥3 : Povprečna površina stavbe za stanovanjski namen. Kot stanovanja se
štejejo stavbe in deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v
skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1122101, 1122102, 1122103,
1122104, 1122201, 1130001, 1274001. Kot eno- in dvostanovanjske stavbe se po Uredbi o določitvi
podskupin znotraj … (2009)119 štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami, ki se po dejanski rabi v
skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1110001, 1110002, 1110003,
1121001, 1121002, 1121003. Zakon o stavbnih zemljiščih (1984, 1997) določa, da se nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča plačuje od površine zazidanega (stanovanjska oziroma poslovna površina
stavbe) in nezazidanega stavbnega zemljišča. S spremenljivko 𝑥3 želimo preveriti podhipotezo H3(3),
ali pozitivno in statistično značilno vpliva na znesek odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na prebivalca in izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
Pojasnjevalna spremenljivka 𝑥4 : Povprečna površina stavbe za poslovni namen. Kot površina stavbe
za poslovni namen se šteje površina lokalov, pisarn, površine za industrijski namen in površine za
119

Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po
podskupinah nepremičnin (Ur. l. RS, št. 44/2009).
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namene energetike. S pojasnjevalno spremenljivko 𝑥4 želimo preveriti podhipotezo H3(4), pri čemer
domnevamo, da je pozitivno in statistično značilno povezana z zneskom odmerjenega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in z izdatnostjo odmerjenega nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
Pojasnjevalna spremenljivka 𝑥5 : Koeficient razvitosti občine. Zakon o financiranju občin določa, da se
kot merilo za sofinanciranje investicij občin iz državnega proračuna uporablja koeficient razvitosti
občin,120 ki je opredeljen v Zakonu o financiranju občin in se določi na podlagi metodologije, ki je
opredeljena z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin.121 Določi se na podlagi treh skupin
kazalnikov, in sicer: kazalnikov razvitosti občine, kazalnikov ogroženosti občine in kazalnikov
razvojnih možnosti. V skupini kazalnikov razvojnih možnosti je med drugim kazalnik oskrbljenost z
dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno
kanalizacijo). Zakon o stavbnih zemljiščih (1984) določa, da nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča določi občinski oziroma mestni svet na podlagi meril. V skladu z Dogovorom o usklajevanju
meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in
meril za odmero tega nadomestila (1986) se pri oblikovanju meril in odmeri nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča med drugim upoštevata stopnja komunalne opremljenosti zemljišča s
komunalnimi napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave. S pojasnjevalno
spremenljivko 𝑥5 želimo preveriti hipotezo H3(5), pri čemer izhajamo iz domneve, da imajo bolj
razvite občine, merjeno s koeficientom razvitosti občine, višje prihodke od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na prebivalca in višjo izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
Pojasnjevalna spremenljivka 𝑥6 : Površina stavb za industrijski namen v odnosu do površine vseh stavb
(v %). Kot nepremičnine za industrijske namene se štejejo stavbe ali deli stavb v etažni lastnini, ki se
po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1241006,
1251000, 1251001, 1252002 1252003, 1251003, 1251004, 1251005, 1251006, 1251007, 1251008,
1251009, 1252001, 1252004, 1252005, 1252006, 1252007, 1252008, 1252009 in 1252010.
Pojasnjevalna spremenljivka 𝑥7 : Površina stavb za namene energetike v odnosu do površine vseh
stavb (v %). Kot nepremičnine za namene energetike se štejejo stavbe ali deli stavb za proizvodnjo
električne energije s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo
vrst objektov uvrščajo v podrazred 1251002.
Pojasnjevalna spremenljivka 𝑥8 : Površina lokalov v odnosu do površine vseh stavb (v %). Kot lokali
se štejejo stavbe ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v
skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1211201, 1211202, 1230101,
1230102, 1230103, 1230104, 1230105, 1230106, 1230107, 1230401, 1230402, 1261002.
Pojasnjevalna spremenljivka 𝑥9 : Površina pisarn v odnosu do površine vseh stavb (v %). Kot pisarne
se štejejo stavbe ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v
120

Koeficient razvitost občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v
občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi. Kazalniki imajo enako težo in iz
njih se izračuna aritmetično povprečje, medtem ko so skupine kazalnikov utežene s številom kazalnikov v skupini. Največjo
težo ima skupina kazalnikov razvojnih možnosti občine, ki je utežena s štirimi kazalniki. Ostali dve skupini, kazalniki
razvitosti občine in kazalniki ogroženosti občine, sta uteženi vsaka s po tremi kazalniki. Koeficient povprečne razvitosti
občin v državi je 1,00.
121
Ur. l. RS, št. 102/2012, ki določa vrednost koeficientov za leti 2013 in 2014.
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skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1211101, 1212001, 1220101,
1220201, 1220301, 1220302, 1230404, 1262001, 1263001, 1263002, 1263003, 1263004, 1264001,
1264002, 1264003, 1264004, 1264005, 1272103.
Pojasnjevalna spremenljivka 𝑥10 : Površina zemljišč za gradnjo stavb v odnosu do površine občine (v
%). Zemljišča za gradnjo stavb so stavbna zemljišča, določena v občinskem prostorskem načrtu,
oziroma stavbna zemljišča v okviru območij, določenih v prostorskih sestavinah dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin, na katerih je gradnja stavb možna oziroma dopustna in jih
določi občina. Zemljišče za gradnjo stavb je zaokroženo zemljišče na območju stavbnih zemljišč, ki ga
lahko sestavlja parcela, del parcele, več parcel ali več delov parcel (Pravilnik o določanju zemljišč za
gradnjo stavb, 2013).122
S pojasnjevalnimi spremenljivkami 𝑥6 , 𝑥7 , 𝑥8 , in 𝑥9 želimo preveriti podhipoteze H3(6), H3(7), H3(8),
H3(9), torej ali površina posamezne vrste rabe stavb v občini v odnosu do površine vseh stavb (v %)
pozitivno in statistično značilno vpliva na prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
prebivalca in izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih
davčnih prihodkov občine. S pojasnjevalno spremenljivko 𝑥10 želimo preveriti podhipotezo H3(10), ali
površina zemljišč za gradnjo stavb glede na površino občine (v %) pozitivno in statistično značilno
vpliva na prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost
odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov
občine. Ob tem nas zanima še, kakšna je jakost prispevkov posamezne vrste rabe prihodke od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost odmerjenega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov na ravni občin.
Pojasnjevalna spremenljivka 𝑥11 : Povprečni prihodek poslovnih subjektov v občini (v EUR). Poslovni
subjekti, kot že poudarjeno, prispevajo več kot 70 % vseh prihodkov od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Občine v okviru meril za določitev števila točk in kasnejšo odmero pogosto
vključujejo tudi dejavnike, povezane z lastnostmi poslovnih subjektov, kot je na primer velikost
poslovnega subjekta. Pri tem so v skladu z občinskimi odloki poslovni subjekti različno obremenjeni z
nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, v odvisnosti predvsem od vrste dejavnosti, izjemne
ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka v nekaterih gospodarskih in poslovnih
dejavnostih, položaja v prostoru, možnosti intenzivnejšega koriščenja gospodarske javne infrastrukture
idr. S spremenljivko 𝑥11 želimo preveriti podhipotezo H3(11), pri čemer izhajamo iz predpostavke, da
imajo občine s povprečno večjimi poslovnimi subjekti (merjeno s povprečnim prihodkom poslovnih
subjektov) tudi višje prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in višjo
izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih
prihodkov občine.
V modela smo vključili dve slamnati spremenljivki, katerih izbor temelji na proučitvi odlokov o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in analize odmer nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča po občinah.
Slamnata spremenljivka 𝑑1 : Status občine. Ustava Republike Slovenije določa, da je v Sloveniji
zagotovljena lokalna samouprava. Temeljne samoupravne lokalne skupnosti so občine. V skladu z
določili Zakona o lokalni samoupravi iz leta 2007123 se na območju mesta zaradi enotnega
122

123

Ur. l. RS, št. 66/2013.
Ur. l. RS, št. 94/2007, s spremembami.
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prostorskega in urbanističnega urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb in planiranja razvoja
ustanovi mestna občina, ki je v skladu z določili omenjenega zakona gosto in strnjeno naselje ali več
naselij, povezanih v enoten prostorski organizem in mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija
prebivalstva. Mestne občine imajo višjo stopnjo komunalne opremljenosti in možnosti rabe javne
komunalne infrastrukture (na nacionalni ravni znaša povprečni delež prebivalcev, ki imajo priključek
na javno kanalizacijo 33,33 %, v mestnih občinah pa 72,84 %). Posledično imajo povečini tudi višji
koeficient razvitosti 𝑘𝑟 od nacionalnega povprečja (razen mestna občina Ptuj: 𝑘𝑟 = 0,98). Na podlagi
tega menimo, da imajo bolj razvite občine višje prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na prebivalca in višjo izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine kot preostale občine. Slamnati spremenljivki 𝑑1 smo
priredili vrednost 1 za mestne občine in 0 za preostale.
Slamnata spremenljivka 𝑑2 : Merilo izjemne ugodnosti. Zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1984
vsebuje določilo, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določijo občine v skladu z
Dogovorom o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, in meril za odmero tega nadomestila iz leta 1986, pri čemer med drugim
upoštevajo tudi merilo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih
dejavnostih. Pri določanju izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih
občine povečini upoštevajo ugodnost lokacije poslovnega prostora glede na možnost ustvarjanja
dohodka v nekaterih dejavnostih (zlasti trgovina, gostinska dejavnost, obrtna dejavnost,
zavarovalništvo, finančne storitve in podobno) in možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih
objektov ter naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in storitev. V prvem odstavku 9. člena
Dogovorom o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, in meril za odmero tega nadomestila (1986) je določeno, da občine višino
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča določijo z metodo točkovanja in določitvijo vrednosti
točke, v drugem odstavku pa so navedena razmerja, ki naj bi jih občine upoštevale pri določanju točk
glede na dogovorjena merila. Pri tem je določeno, da se za opremljenost stavbnega zemljišča s
komunalnimi in drugimi objekti in napravami v okviru dogovorjenih stopenj opremljenosti na število
točk, ki so določene za posamezno stopnjo opremljenosti, lahko doda ali odvzame ustrezen odstotek
točk tudi za izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih. Menimo,
da upoštevanje merila izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih
pozitivno in statistično značilno vpliva na prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
prebivalca in izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih
davčnih prihodkov občine. Slamnati spremenljivki 𝑑2 smo priredili vrednost 1 v primeru, da občina
merilo izjemne ugodnosti pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upošteva in vrednost
0 v nasprotnem primeru.
6.5 Uporabljeni podatki
V raziskavi so uporabljeni podatki so bili veljavni v letu 2014, ki je leto, v katerem je bila načrtovana
uvedba najobsežnejše spremembe sistema obdavčite nepremičnin v Sloveniji. Rezultati raziskave so s
tem tudi referenčni za nadaljnje analize in primerjave z načrtovanim novim sistemom obdavčitve,
kakor tudi drugimi predlaganimi sistemi, npr. obdavčitev po modelu, ki ga za Slovenijo priporoča
Mednarodni denarni sklad (Grote et al., 2015), ali modeli, ki nastajajo na podlagi stališč Ustavnega
sodišča RS (Odločba št. U-I-313/13-86), v okviru ustavne presoje Zakona o davku na nepremičnine
(2013). Za izvedbo raziskave so uporabljeni podatki iz referenčnih zbirk podatkov Statističnega urada
RS, Geodetske uprave RS, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Ministrstva za
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finance in Finančne uprave RS (Preglednica 28). Ti so v skladu z zakoni124 določeni kot upravljavci
zbirk podatkov, uporabljenih v raziskavi. Ob tem so uporabljeni podatki tudi edini kvantitativni
podatki, ki so uporabljeni v večini strokovnih in znanstvenih raziskav na obravnavanem področju. Vsi
podatki so zbrani na ravni posamezne občine. Preglednica 29 prikazuje opisno statistiko za odvisni in
pojasnjevalne spremenljivke.
Preglednica 28: Oznake in vir pojasnjevalnih spremenljivk (vir: lastni)
Table 28: Labels and sources of independent variables (source: Authors' own)
Spremenljivka Oznaka
Vir
NUSZ/prebivalca
Finančna uprava RS (odmera nadomestila za uporabo
𝑦1
stavbnega zemljišča), Statistični urad RS (število prebivalcev,
1. polletje 2014), lastni preračun
NUSZ/davčne
Ministrstvo za finance (davčni prihodki občin za leto 2014),
𝑦2
prihodke
lastni preračun
PO_odl_vse
Finančna uprava RS, lastni preračun
𝑥1
FO_odl_vse
Finančna uprava RS, lastni preračun
𝑥2
FO_STAN
Geodetska uprava RS (Register nepremičnin), lastni preračun
𝑥3
PO_povr_S
Geodetska uprava RS (Register nepremičnin), lastni preračun
𝑥4
Koef_r
Ministrstvo za finance
𝑥5
IND
Geodetska uprava RS (Register nepremičnin), lastni preračun
𝑥6
ENERG
Geodetska uprava RS (Register nepremičnin), lastni preračun
𝑥7
LOKAL
Geodetska uprava RS (Register nepremičnin), lastni preračun
𝑥8
PISARNA
Geodetska uprava RS (Register nepremičnin), lastni preračun
𝑥9
ZGS
Geodetska uprava RS (Register nepremičnin), lastni preračun
𝑥10
Prihod_povp
Statistični urad RS, AJPES, lastni preračun
𝑥11
Status_obc
Statistični urad RS
𝑑1
Ugodnost
Odloki o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
𝑑2
Preglednica 29: Opisna statistika za odvisni in pojasnjevalne spremenljivke (vir: lastni izračun)
Table 29: Descriptive statistics for dependent and independent variables (source: Authors' own
calculation)
Spremenljivka

Min.

𝑦1 : NUSZ/prebivalca
𝑦2 : NUSZ/davčne prihodke
𝑥1 : PO_odl_vse
𝑥2 : FO_odl_vse
𝑥3 : FO_STAN
𝑥4 : PO_povr_S

4,90
0,43
3,33
7,48
44,00
215,00

Maks.

244,0
29,77
55,79
89,85
456,00
140.866,00

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

55,82
41,10
8,06
5,78
16,68
8,04
35,96
9,92
104,56
35,101
5.262,68 15.439,91

Koeficient
asimetrije

1,694
1,39
1,98
1,93
5,72
7,02

Koeficient
sploščenosti

3,42
1,85
6,74
8,08
51,06
54,17

se nadaljuje …

124

Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/2009, s spremembami); Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/1995,
s spremembami), Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06, s spremembami), Zakon o financiranju občin (Ur.
l. RS, št. 123/2006, s spremembami), Zakon o finančni upravi (Ur. l. RS, št. 25/2014).

186

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

… nadaljevanje Preglednice 29
𝑥5 : Koef_r
𝑥6 : IND
𝑥7 : ENERG
𝑥8 : LOKAL
𝑥9 : PISARNA
𝑥10 : ZGS_obc
𝑥11 : Prihod_povp
𝑑1 : Status_obc
d2 : Ugodnost

0,50
0,56
0,00
1,94
0,09
0,00
9.100
0,00
0,00

1,52
52,25
13,51
26,26
14,12
12,54
1.872.685
1,00
1,00

1,01
15,60
0,35
7,06
2,71
1,52
289.775
0,50
0,57

0,17
9,00
1,24
4,19
2,11
2,08
254.814
0,224
0,496

-0,51
0,49
7,24
1,83
1,86
2,59
2,66
4,036
–0,302

0,90
0,22
65,56
4,06
6,44
8,38
9,64
14,427
–1,927

6.5.1 Zbiranje in razvrščanje podatkov
V raziskavi uporabljeni podatki so bili pridobljeni neposredno iz zbirk podatkov (Finančna uprava RS,
Geodetka uprava RS) oziroma preneseni iz spletnih strani (Ministrstvo za finance, Statistični urad RS,
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve). Podatki za slamnato spremenljivko 𝑑2 so bili
pridobljeni s pregledom odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča vseh občin v
Sloveniji. Pridobljeni podatki so bili obdelani v programskem okolju Microsoft Excel, IBM SPSS
Statistics 20, MathWorks Matlab 14, ArcGIS 10.0 in GeoDa 1.8.12.
6.5.2 Globalne in lokalne statistične metode
Tradicionalni pristopi empiričnih analiz, temelječih na uporabi neprostorskih in prostorskih podatkov,
sledijo cilju umerjanja globalnega modela. To pomeni, da so uporabljeni vsi podatki za določitev
enačbe, s katero opišemo lastnosti modela oziroma vplive izbranih dejavnikov na opazovano odvisno
spremenljivko. Osnovna predpostavka globalnih modelov je, da so odnosi med odvisnimi in
pojasnjevalnimi spremenljivkami enotni (stacionarni) na celotnem obravnavanem območju. Kot
poudarjajo Cressie (1993), Fotheringham et al. (2002) in Jones et al. (1995), je v globalnem modelu
predpostavljeno, da enak dražljaj izzove enak odziv na celotnem obravnavanem območju. Vendar so
odnosi med spremenljivkami pogosto nestacionarni in se na obravnavanem območju spreminjajo. Pri
tem je treba poudariti, da uveljavljenih lokalnih statističnih metod za neprostorske podatke (podatki, ki
nimajo atributa lokacije) ni vedno mogoče preprosto uporabiti v primeru analiz, ki uporabljajo
prostorske podatke. Lokalne in globalne statistične metode se razlikujejo v več pogledih, kot prikazuje
Preglednica 30.
Z lokalnimi statističnimi metodami iščemo razlike, posebnosti oziroma izjeme na obravnavanem
območju, pri čemer z globalnimi statističnimi metodami raziskujemo podobnosti na celotnem
območju. Globalne statistične metode tako podajo lastnost (vrednost, moč, vpliv, oceno idr.) nekega
pojava, ki je enak za celotno obravnavano območje, pri čemer lahko z lokalnimi statističnimi
metodami raziskujemo lastnost pojava na posameznih lokacijah (npr. administrativnih območjih,
regijah, občinah, naseljih), ki se na obravnavanem območju lahko spreminja. Na podlagi tega lahko
ugotavljamo spremenljivost lastnosti opazovanega pojava po območju, dejavnike vplivov na
spremembe ter ostale značilnosti in posebnosti. Pri tem velja, da lahko lokalna statistična metoda na
določenih lokacijah, če globalna statistična metoda kaže na določeno lastnost pojava, pokaže drugačne
rezultate, kar denimo utemeljuje Simpsonov paradoks (Simpson, 1951). Slika 52 prikazuje primer
globalne in lokalne obravnave odnosa med pojavi ter razliko med njima (oznake 𝑘, 𝑘1 in 𝑘2 na Sliki
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52 pomenijo smerne koeficiente regresijskih premic 𝑝, 𝑝1 in 𝑝2 ; 𝒜 in ℬ sta oznaki za podobmočji
območja 𝒰 – množice vseh opazovanih točk).
Preglednica 30: Lastnosti lokalnih in globalnih statističnih metod (vir: Fotheringham et al., 2002)
Table 30: Characteristics of Local and Global Statistics (source: Fotheringham et al., 2002)
Statistična metoda
Globalna
Zbirni podatki za celotno obravnavano
območje
Enovrednostna (povprečna vrednost,
standardni odklon idr.)
Kartiranje rezultatov ni možno
Neprostorski podatki ali prostorski
podatki z omejitvijo
Iskanje zakonitosti, podobnosti v prostoru

Podatki
Statistika
Kartiranje
Tip podatkov
Namen

30

Lokalna
Lokalna razčlenitev globalne statistike
Večvrednostna (za vsako obravnavano
lokacijo posebej)
Kartiranje rezultatov
Prostorski podatki
Iskanje posebnosti, izjem, razlik v
prostoru

30

𝑝2

𝒰
25

25

20

20

𝑘2 < 0

𝑘>0
𝑝

15

10

5

5

ℬ

𝑝1

15

10

𝒰

𝑘1 < 0

𝒜

0

0
0

5

10

a) Odnos med pojavi na
(celotnem območju 𝒰)

15

globalni

20

0

5

10

15

20

ravni b) Odnos med pojavi na podobmočju 𝒜 in
ℬ (𝒜 ⊂ 𝒰 in ℬ ⊂ 𝒰)

Slika 52: Primer Simpsonovega paradoksa v prostoru (vir: prirejeno po Fotheringham et al., 2002)
Figure 52: Spatial example of Simpson's paradox (source: adapted by Fotheringham et al., 2002)
Pojav aktivnejšega razvoja in uporabe metod prostorske obravnave odnosov med pojavi na lokalni
ravni je zaznan v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z razvojem in uveljavitvijo metode lokalno
obteženega raztresenega grafa glajenja (locally weighted scatterplot smoothing) (Cleveland, 1979) in
metode jedrne regresije (kernel regression) (Cleveland et al., 1988; Fan et al., 1996; Wand et al.,
1995). Z razvojem računalniške in GIS-tehnologije beležimo rast števila novih metod in področij
uporabe.
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6.6 Empirična analiza odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na ravni Slovenije z
metodo multiple regresije
6.6.1 Multipla regresijska analiza
Sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kot že poudarjeno, predstavlja neenoten sistem, z
različnimi dejavniki vpliva na njegovo odmero oziroma prihodke. Zato je pri analizi tovrstnih
sistemov treba uporabiti holistični (celostni) pristop z upoštevanjem relevantnih dejavnikov (De
Cesare et al., 2003; Forsyth, 2008; Famuyiwa et al., 2012; Kelly, 2000; Piracha et al., 2016).
Za analizo povezanosti med podatki o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
izbranimi dejavniki vpliva na odmero izvedemo multivariatno regresijsko analizo. Pri tem uporabimo
večrazsežni model v obliki linearne funkcije (Cohen et al., 2003; Maxwell, 2000; Tabachnick et al.,
2001), pri čemer imamo podano 𝑛 vzorčnih podatkov in 𝑘 neodvisnih spremenljivk 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑘 . O
regresiji govorimo, kadar sta dva ali več pojavov (količin) v medsebojni povezanosti. Uporaba
regresijske analize vključuje napovedovanje, predvidevanje, odrejanje pomembnih spremenljivk, ki so
povezane z določenimi rezultati, in oblikovanje optimalnih pogojev (Gričar, 2012). Regresija je
večrazsežna (multipla), kadar opazujemo vpliv več pojasnjevalnih spremenljivk na odvisno
spremenljivko.
Naloga regresije je poiskati tako funkcijo 𝑦 = 𝑓(𝑥), ki najbolje podaja medsebojno povezanost
opazovanih količin. Linearni regresijski model temelji na naslednjih osnovnih predpostavkah
(Bahovec, 2015; Dumičić et al., 2011; Weisberg, 2005): slučajne spremenljivke 𝜀𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛 so
normalno porazdeljene s konstantno varianco 𝜎 2 in medsebojno nekorelirane, tj.:
a) 𝐸(𝑦𝑖 |𝑥𝑖 ) = 𝐸(𝜀𝑖 ) = 0, za vsak 𝑖 = 1, … , 𝑛,
b) 𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑖 , 𝑦𝑗 ) = 𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖 , 𝜀𝑗 ) = 𝐸(𝜀𝑖 𝜀𝑗 ) = 0, 𝑖 ≠ 𝑗; 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛,
c) 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑖 ) = 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖 ) = 𝜎 2 , za vsak 𝑖 = 1, … , 𝑛 in
d) 𝜀𝑖 ~𝑁(0, 𝜎 2 ), za vsak 𝑖 = 1, … , 𝑛 oziroma 𝑦𝑖 ~𝑁(𝛽0 + 𝛽𝑖 𝑥𝑖 , 𝜎 2 ) za vsak 𝑖 = 1, … , 𝑛.
V primeru opazovanja vpliva več neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko oblikujemo
linearni multipli regresijski model (tudi pogojno povprečje spremenljivke Y glede na spremenljivke
𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑘 ) oblike:
𝐸(𝑌|𝑋 = 𝑥𝑖 ) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘

(2)

oziroma
𝑦𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥𝑖1 + 𝑏2 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝑏𝑘 𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖 ,

(𝑖 = 1, … , 𝑛; 𝑛 > 𝑘),

(3)

kjer je 𝜀𝑖 napaka modela in normalno porazdeljena naključna spremenljivka z matematičnim upanjem
𝐸(𝜀𝑖 ) = 0 in varianco 𝑉(𝜀𝑖 ) = 0. Ocene 𝑏̂0 , 𝑏̂1 , … , 𝑏̂𝑘 za koeficiente 𝑏0 , 𝑏1 , … , 𝑏𝑘 določimo s pomočjo
metode za iskanje minimuma funkcije 𝐹, in sicer:
𝑛

2
min(𝐹(𝑏̂0 , 𝑏̂1 , … , 𝑏̂𝑘 )) = ∑[𝑦𝑖 − (𝑏̂0 , +𝑏̂1 𝑥𝑖1 + … + 𝑏̂𝑘 𝑥𝑖𝑘 )] → min.
𝑖=1

(4)
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Za reševanje zgornjega problema se ob metodi momentov in metodi največjega verjetja najpogosteje
uporablja metoda najmanjših kvadratov. Če niso izpolnjene omenjene predpostavke, ki jim mora
zadoščati regresijski model, se vrednosti koeficientov ocenjujejo s prevzorčenjem (permutacijske
metode, bootstrap metode, Jackknif, Monte Carlo metoda, navzkrižna validacija idr.) ali robustnimi
metodami (robustna regresija). Linearni regresijski model lahko zapišemo v matrični obliki, in sicer:
𝑦𝑖
1
𝑦𝑖
1
[⋮]=[
⋮
𝑦𝑛
1

𝑥11
𝑥21
⋮
𝑥𝑛1

⋯ 𝑥1𝑘
𝜀1
𝑏0
⋯ 𝑥2𝑘
𝜀
𝑏
2
] ∙ [ 1] + [ ⋮ ]
⋮
⋮
⋱
𝜀𝑛
𝑏𝑘
⋯ 𝑥𝑛𝑘

(5)

Izkaže se, da je rešitev matrične enačbe za ocene koeficientov multiple regresije 𝑏̂0 , 𝑏̂1 , … , 𝑏̂𝑘 :
̂ = (𝐗 T 𝐗)−1 𝐗 T 𝐘.
𝐁

(6)

Odvisna in neodvisne spremenljivk niso nujno linearno povezane. Poznamo več tipov nelinearnih
regresijskih povezanosti, in sicer (Lans et al., 1988; Seber, 2015; Weisberg, 2005): potenčno,
eksponentno, recipročno, logaritemsko idr. Prav tako opazovani pojavi niso nujno normalno
porazdeljeni. V primeru, ko porazdelitev opazovanega pojava odstopa od normalne porazdelitve, so
lahko rezultati raziskav, dobljeni s standardnimi statističnimi metodami, netočni in nepravilni oziroma
zavajajoči. Za analizo pojavov, katerih porazdelitev ni normalna, so uporabne številne metode:
posplošeni linearni modeli (generalized linear mixed models), (uteženi) posplošeni linearni mešani
modeli (weighted generalized estimating equations), večkratna imputacija po posplošenih ocenjevalnih
enačbah (multiple imputation after generalized estimating equations), večciljna regresija (multi-target
regression), večciljna klasifikacija (multi-target classification), hierarhična večznačkovna klasifikacija
(hierarchical multi-label classification idr.) (Andersen et al., 2003; Hanley et al., 2003; Kocev et al.,
2015; Olsson, 2002; Romão et al., 2015; Zuur et al., 2009; Wang, 2014). V primeru uporabe loglinearnega modela je treba pri analizi vpliva posameznih pojasnjevalnih spremenljivk upoštevati
naslednje:
𝑙 𝑛(𝑦𝑖 ) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + ⋯ + 𝛽9 𝑥9 + 𝛽10 𝑥10 + 𝜀,

(7)

pri čemer je
𝛽𝑗 =

𝜕𝑦𝑖 1
∙ .
𝜕𝑥𝑗 𝑦𝑖

(8)

6.6.2 Izgradnja in preveritev predpostavk regresijskih modelov
Pri oblikovanju regresijskih modelov upoštevamo v disertaciji raziskane lastnosti sistema nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča ter analizirane odloke in podatke o odmeri nadomestila za vse občine
v Sloveniji. Glede na lastnosti sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča smo predhodno
izvedli preizkus ustreznost zastavljenih izhodišč modelov.
Izbor odvisne spremenljivke je temeljil na preizkusu normalnosti porazdelitve opazovanega pojava.
Neparametrični Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve (K-S test) je pokazal, da je za
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izgradnjo modela najustreznejši pristop z normalizacijo in logaritemsko transformacijo (log-linearni
multipli regresijski model) izbranih odvisnih spremenljivk (Preglednica 31).
Preglednica 31: Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve (vir: lastni izračun)
Table 31: Kolmogorov-Smirnov test of normality distribution (source: Authors' own calculation)
Odvisna spremenljivka
𝑦1
ln(𝑦1 )
𝑦2
ln(𝑦2 )

Standardni
odklon
41,096
0,691
5,780
0,717

Kolmogorov-Smirnov test
(normalna porazdelitev)
ne (p < 0,05)
da (p = 0,681)
ne (p < 0,05)
da (p = 0,547)

Na podlagi tega za proučitev dejavnikov vpliva na davčno breme od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča oblikujemo dva log-linearna multipla regresijska modela, in sicer:
- Model A: odvisna spremenljivka 𝑦̂1 je naravni logaritem zneska odmerjenega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca v posamezni občini. Model ima obliko:
𝑦̂1 = ln(𝑦1 ) = 𝑏̇0 + 𝑏̇1 𝑥1 + 𝑏̇2 𝑥2 + ⋯ + 𝑏̇11 𝑥11 + 𝑏̇12 𝑑1 + 𝑏̇13 𝑑2 + 𝜀1 .
-

(9)

Model B: odvisna spremenljivka 𝑦̂2 je naravni logaritem izdatnosti odmerjenega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov v posamezni občini. Model
ima obliko:
𝑦̂2 = ln(𝑦2 ) = 𝑏̈0 + 𝑏̈1 𝑥1 + 𝑏̈2 𝑥2 + ⋯ + 𝑏̈11 𝑥11 + 𝑏̈12 𝑑1 + 𝑏̈13 𝑑2 + 𝜀2 .

(10)

Pri izvedbi multiple regresije smo dobili rezultate, kot prikazuje Preglednica 32.
Preglednica 32: Izračunana diagnostika multiplih regresijskih modelov A in B (vir: lastni izračun)
Table 32: Diagnostic statistics for multiple regression model A and B (source: Authors' own
calculation)
Model
Podatek
𝐴𝐼𝐶𝐶
Waldova statistika (verjetnost)
Koenkerjeva studentizirana Breusch-Pagan statistika K(BP)
Koenkerjeva studentizirana Breusch-Pagan statistika K(BP) (verjetnost)
Jarque-Bera statistika*
Jarque-Bera statistika (verjetnost)

A
B
259,6880 259,9376
0,0000
0,0000
14,9956 19,7993
0,3076
0,1003
26,0207 32,3021
0,0000
0,0000

* statistično značilna pri p < 0,01.
Popravljena vrednost informacijskega kriterija Akaike 𝐴𝐼𝐶𝐶 (corrected Akaike Information Criteria),
ki odraža mero ujemanja modela, je razmeroma majhna, kar kaže na kakovostna modela (𝐴𝐼𝐶𝐶 je
podrobneje predstavljena v podpoglavju 6.7.1). Waldova statistika je statistično značilna, pri čemer
zaradi statistično značilne Jarque-Bera statistike preverimo še porazdelitev rezidualov. Kolmogorov-
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Smirnov test potrjuje normalnost porazdelitve standardnih rezidualov v obeh globalnih regresijskih
modelih. Slika 53 prikazuje porazdelitev standardiziranih rezidualov in razsevni diagram vrednosti
standardiziranih rezidualov in napovednih vrednosti. Kolmogorov-Smirnov test je potrdil normalnost
porazdelitve standardiziranih rezidualov v obeh modelih (model A: 𝜎(𝑟̅𝐴 ) = 0,97; 𝑠𝑖𝑔. = 0,90, model
B: 𝜎(𝑟̅𝐵 ) = 0,97; 𝑠𝑖𝑔. = 0,85).

Standardizirani reziduali

Model A

Standardizirane napovedne vrednosti

Standardizirani reziduali

Standardizirani reziduali

Model B

Standardizirani reziduali

(a) Porazdelitev standardiziranih
rezidualov

Standardizirane napovedne vrednosti

(b) Razsevni
diagram
standardiziranih
rezidualov in standardiziranih napovednih
vrednosti

Slika 53: a) Porazdelitve standardiziranih rezidualov in b) razsevni diagram vrednosti standardiziranih
rezidualov in napovednih vrednosti (vir: lastni izračun)
Figure 53: a) Distribution of standardized residual and b) Scatterplot of standardized residual and
predicted values (source: Authors' own calculation)
Whiteov (White, 1980) in Glejserjev test (Glejser, 1969) kažeta, da homoskedastičnost v modelih ni
prisotna (kar potrjujeta tudi histograma in razsevna diagrama na Sliki 53). Predvidevamo, da vsaj ena
izmed pojasnjevalnih spremenljivk statistično značilno linearno vpliva na odvisno spremenljivko pri
5-odstotni stopnji tveganja. Postavimo ničelno 𝐻0 in alternativno hipotezo 𝐻1 , in sicer:
𝐻0 : 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽13 = 0

𝑦𝑖 , 𝑖 = 1 … 2 ni statistično značilno odvisna od izbranih
dejavnikov vpliva (pojasnjevalnih spremenljivk),

𝐻1 : 𝛽𝑖 ≠ 0, za vsaj en 𝑖 = 1 … 13

𝑦𝑖 , 𝑖 = 1 … 2 je statistično značilno odvisna od vsaj ene od
pojasnjevalnih spremenljivk.
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V enačbo ni vključena spremenljivka, ki bi predstavljala stanovanjske površine (stanovanjske,
industrijske, energetske površine in površine lokalov ter pisarn skupaj predstavljajo vse obdavčljive
površine stavb, torej 100 %), zato se delež površin za stanovanjsko rabo glede na površino vseh stavb
(v %) odraža v konstanti regresijske enačbe.
Preglednica 33 prikazuje podatke o regresijskih modelih. Vrednost 𝐹 je v obeh modelih večja kot
𝐹𝛼;𝑘;𝑛−𝑘−1 = 𝐹0,05;13;197 = 1,7706 (signifikanca < 0,05), zato ničelno hipotezo 𝐻0 : nobena od
neodvisnih spremenljivk statistično značilno ne vpliva na odvisno spremenljivko zavrnemo. S tem
potrdimo, da je model statistično značilen.
Preglednica 33: Podatki o regresijskih modelih (vir: lastni izračun)
Table 33: Data about regression models (source: Authors' own calculation)
R

R2

A

0,796

0,634

0,609

0,43184

25,933

13

195

0,000

B

0,813

0,661

0,638

0,43139

29,257

13

195

0,000

Model

Prilagojen R2

St. napaka ocene

F

df1

df2

Sig. F

Z modelom A pojasnimo 63,4 %, z modelom B pa 66,1 % variance linearne povezanosti, odvisne z
izbranimi pojasnjevalnimi spremenljivkami. To pomeni, da so odvisna spremenljivka in pojasnjevalne
spremenljivke v obeh modelih pozitivno in zmerno močno povezane. Faktor inflacije variance VIF
(Variance Inflation Factor) za posamezne pojasnjevalne spremenljivke v obeh modelih kaže, da
multikolinearnost ni prisotna. Vrednosti ocenjenih koeficientov regresije, standardiziranih
koeficientov 𝛽𝑖 , vrednost t-statistike in VIF so prikazani v Preglednici 34.
Preglednica 34: Vrednosti ocenjenih koeficientov regresije, vrednost t-statistike in test kolinearnosti
(VIF) (vir: lastni izračun)
Table 34: Predicted value of regression coefficient, t-statistics and collinearity test (VIF) (source:
Authors' own calculation)
Model A
B

St.
napaka

𝛽

Model B
t

Sig.

Konstanta

2,177 0,360

𝑥1

PO_odl_vse

0,014 0,005

0,160

2,861 0,005

𝑥2

FO_odl_vse

0,002 0,005

0,022

𝑥3

FO_STAN

𝑥4

PO_povr_S

𝑥5

Koef_r

1,038 0,248

𝑥6

IND

𝑥7

VIF

6,045 0,000

B

St.
napaka

𝛽

t

Sig.

VIF

0,748

0,455

2,306

0,022

1,669

0,269

0,360

1,669

0,011

0,005

0,340 0,734

2,252

-0,004

0,005 -0,056 -0,888

0,376

2,252

-0,005 0,001 -0,246

-4,353 0,000

1,695

-0,006

0,001 -0,297 -5,464

0,000

1,695

-7,62∙10-6 0,000 -0,017

-0,365 0,715

1,158

-2,55∙10-6

0,000 -0,055 -1,223

0,223

1,158

0,253

4,185 0,000

1,949

1,387

0,248

0,362

5,596

0,000

1,949

0,025 0,005

0,330

5,424 0,000

1,969

0,025

0,005

0,314

5,365

0,000

1,969

ENERG

0,142 0,027

0,256

5,194 0,000

1,295

0,122

0,027

0,212

4,467

0,000

1,295

𝑥8

LOKAL

0,031 0,009

0,187

3,509 0,001

1,517

0,025

0,009

0,147

2,873

0,005

1,517

𝑥9

PISARN

0,045 0,022

0,138

2,033 0,043

2,463

0,055

0,022

0,160

2,451

0,015

2,463

0,124

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 34
𝑥10 ZGS

0,016 0,015 0,050

1,102 0,272 1,081

0,026 0,015 0,075 1,728 0,086 1,081

𝑥11 Prihod_pov -3,08∙10-7
0,000 -0,118 -1,884 0,061 2,261
7 0,000 -0,114 -1,741 0,083 2,261 -3,33∙10
p
𝑑1 Status_obc

0,455 0,163 0,148

2,790 0,06 1,488

0,387 0,163 0,121 2,372 0,019 1,488

𝑑2 Ugodnost

0,075 0,062 0,054

1,200 0,232 1,064

0,109

0,62 0,075 1,744 0,083 1,064

Opomba:
pojasnjevalna spremenljivka je statistično značilna pri 5 % stopnji značilnosti
Ob upoštevanju mejne vrednosti za t-statistiko, kjer je 𝑡𝛼 (𝑛 − 𝑘 − 1) = 𝑡0,05 (195) = 1,972
(dvostranska), in vrednosti signifikance 𝐹0,05;13;195 = 1,7706 preverjamo ničelno podhipotezo za
posamezne pojasnjevalne spremenljivke 𝛽𝑖 . Tako v modelu A kot modelu B zavrnemo ničelno
hipotezo za pojasnjevalne spremenljivke 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥5 , 𝑥6 , 𝑥7 , 𝑥8 in 𝑥9 ter za slamnato spremenljivko
𝑑1 , za ostale ničelne hipoteze, ob 5 % tveganju, ne zavrnemo.
Regresijski enačbi za model A in model B, z upoštevanjem vseh statistično značilnih pojasnjevalnih
spremenljivk, imata obliko:
Modela A:
ln(𝑦̂1 ) = 2,177 + 0,014𝑥2 − 0,005𝑥3 + 1,038𝑥5 + 0,025𝑥6 + 0,142𝑥7 + 0,031𝑥8
+ 0,045𝑥9 + 0,455𝑑1
Model B:
ln(𝑦̂2 ) = 0,011𝑥2 − 0,006𝑥3 + 1,387𝑥5 + 0,025𝑥6 + 0,112𝑥7 + 0,025𝑥8 + 0,055𝑥9
+0,387𝑑1

(11)

(12)

Na podlagi dobljenih rezultatov regresijske analize v obeh modelih potrdimo podhipotezo H3(1).
Občine, ki nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmerijo višjemu deležu pravnih oseb, imajo
višje prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in večjo izdatnost
odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov
občine. V primeru povečanja deleža zavezancev pravnih oseb, glede na vse pravne osebe v občini za
1 %, se prihodki povečajo za 1,2 %. Pri tem se v modelu B izdatnost odmerjenega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine poveča za 0,6 %.
Podhipoteze H3(2) v obeh modelih ne moremo potrditi. Rezultati regresijske analize kažejo, da
pojasnjevalna spremenljivka 𝑥2 v obeh modelih ni statistično značilna.
V obeh modelih je vpliv povprečne površine za stanovanjske namene na zavezanca – fizično osebo
(pojasnjevalna spremenljivka 𝑥3 ) negativen in statistično močno značilen. To pomeni, da občine
davčno breme prilagajajo glede na velikost stanovanj. Zavezanci z večjo povprečno površino za
stanovanjski namen glede na vse površine stavb imajo manjše davčno breme na enoto površine kot
tisti z nižjim razmerjem. S tem podhipotezo H3(3) le deloma potrdimo. Dobljeni rezultati analize
kažejo, da občine iz političnih razlogov pazijo na zmerno obremenjenost lastnikov večjih nepremičnin,
česar pri poslovnih nepremičninah ni zaslediti. S tem ne potrdimo podhipoteze H3(4).
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Potrdimo podhipotezo H3(5), saj v obeh modelih pojasnjevalna spremenljivka 𝑥5 : Koeficient razvitosti
občine pozitivno in statistično značilno vpliva na znesek odmerjenega nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine.
S tem potrdimo podhipotezo H3(5), da bolj razvite občine (merjeno s koeficientom razvitosti) poberejo
večji znesek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in pri njih prihodki od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča predstavljajo tudi večji delež v davčnih prihodkih občine.
V modelu B ima pojasnjevalna spremenljivka 𝑥5 , sklepajoč iz vrednosti standardiziranega koeficienta
𝛽𝑥5 = 0,362, največji vpliv med vsemi pojasnjevalnimi spremenljivkami, kar pomeni, da je razvitost
občine izmed uporabljenih pojasnjevalnih spremenljivk najmočnejši pojasnjevalni dejavnik deleža
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v davčnih prihodkih občine. Slednje izhaja iz dejstva, da
je odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z Zakonom o stavbnih zemljiščih
(1984 in 1997) in Dogovorom o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in meril za odmero tega nadomestila (1986) odvisna od
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi napravami, pri čemer iz strukture kazalnika
razvitosti izhaja, da imajo komunalno bolj opremljene občine (delež prebivalcev, ki imajo priključek
na javno kanalizacijo) tudi višji kazalec razvitosti.
Podskupine pojasnjevalnih spremenljivk 𝑥6 : Površina stavb za industrijske namene glede na površino
vseh stavb v občini, 𝑥7 : Površina stavb za energetske namene glede na površino vseh stavb v občini,
𝑥8 : Površina lokalov in 𝑥9 : Površina pisarn glede na površino vseh stavb v občini pričakovano
statistično značilno in razmeroma močno pozitivno vplivajo na odvisno spremenljivko v obeh
modelih. S tem potrdimo podhipoteze H3(6), H3(7), H3(8) in H3(9). Pri tem rezultati regresijske analize
kažejo (sklepajoč iz vrednosti standardiziranega koeficienta v modelu A: 𝛽𝑥6 = 0,330; v modelu B:
𝛽𝑥6 = 0,314), da ima pojasnjevalna spremenljivka 𝑥6 največji vpliv med vsemi pojasnjevalnimi
spremenljivkami v obravnavani podskupini v obeh modelih. To pomeni, da površina stavb za
industrijske namene, glede na površino vseh stavb v občini, izmed uporabljenih pojasnjevalnih
spremenljivk v obravnavani podskupini in (ob koeficientu razvitosti) tudi sicer izjemno pomemben
pojasnjevalni dejavnik zneska odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca
ter deleža nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v davčnih prihodkih občine.
Pojasnjevalna spremenljivka 𝑥10 : Površina zemljišč za gradnjo stavb glede na površino občine v obeh
modelih nima statistično značilnega vpliva na odvisno spremenljivko (model A: 𝛽𝑥10 = 0,050, 𝑡𝑥10 =
1,102 < 𝑡𝛼 ; model B: 𝛽𝑥10 = 0,075, 𝑡𝑥10 = 1,728 < 𝑡𝛼 ). S tem tudi ne potrdimo podhipoteze H3(10).
Statistično neznačilen rezultat pri pojasnjevalni spremenljivki 𝑥10 lahko pripišemo izjemno neenotni
obravnavi tovrstnih stavbnih zemljišč med občinami. Na pojmovno nedoločnost obravnavanega pojma
je opozorilo tudi Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-313/13-86). Pojmovna nedoločnost je bila
podlaga, da je Vlada RS pripravila spremembe in dopolnitve Zakona o množičnem vrednotenju
nepremičnin (2014),125 s katerim bi se pojem ustrezneje uredil.126

125

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (št. IPP 007-946/2013, z dne 6. 2. 2014).
Zemljišča za gradnjo stavb so zemljišča, na katerih je možna gradnja stavb in jih določi občina. Občina pri tem upošteva
pravne režime glede dopustnosti in pogojev izvajanja posegov v prostor, kot so določeni v prostorskih aktih in drugih
predpisih, komunalno opremljenost zemljišč ter naravne in druge omejitve v prostoru. Način določitve zemljišč za gradnjo
stavb po tem zakonu predpiše minister, pristojen za prostor. Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o množičnem
vrednotenju nepremičnin (št. IPP 007-946/2013, z dne 6. 2. 2014).
126
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Prav tako ne potrdimo podhipoteze H3(11). Pojasnjevalna spremenljivka 𝑥11 : Povprečni prihodek
poslovnih subjektov, s katero preverjamo podhipotezo H3(11), v obeh modelih statistično neznačilno
vpliva na odvisni spremenljivki (model A: 𝛽𝑥11 = –0,114, 𝑡𝑥11 = –1,741 < 𝑡𝛼 ; model B: 𝛽𝑥10 = –
0,118, 𝑡𝑥11 = –1,884 < 𝑡𝛼 ).
Glede na ugotovitve pozitivnega in statistično značilnega vpliva koeficienta razvoja občine na
prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost odmerjenega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine smo z
regresijsko analizo pričakovano potrdili hipotezo H3(12), da status mestne občine pozitivno in
statistično značilno vpliva na odvisno spremenljivko v obeh regresijskih modelih, kar smo preverjali s
slamnato spremenljivko 𝑑1 , pri čemer je jakost vpliva obravnavanega dejavnika višja v modelu A
(model A: 𝛽𝑑1 = 0,148, 𝑡𝑑1 = 2,790; model B: 𝛽𝑑1 = 0,075, 𝑡𝑑1 = 2,372).
Izhodišče raziskave je temeljilo tudi na podhipotezi H3(13), da ima upoštevanje merila izjemne
ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih pozitiven in
statistično značilen vpliv na prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na prebivalca in
izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odnosu do celotnih davčnih
prihodkov občine. Rezultati raziskave so pokazali, da slamnata spremenljivka 𝑑2 v obeh modelih nima
statistično značilnega vpliva na odvisno spremenljivko (model A: 𝛽𝑑2 = 0,054, 𝑡𝑑2 = 1,200; model B:
𝛽𝑑2 = 0,075, 𝑡𝑑2 = 1,744). S tem se dodatno potrjuje vpliv arbitrarnosti občin pri odmeri nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, kjer občine pogosteje upoštevajo dejavnost gospodarskih subjektov in
manj lokacijo.
Raziskava je potrdila, da na davčni izplen od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pričakovano
vplivajo z zakonom predpisani dejavniki (npr. komunalna opremljenost stavbnega zemljišča). Hkrati
rezultati analize kažejo na razmeroma močan vpliv dejavnikov, ki jih občine določajo arbitrarno.
Predvsem gre za vpliv dejavnikov, ki upoštevajo merila, povezana s poslovnimi dejavnostmi. To
posebej potrjujejo pozitivni in statistično značilni vplivi pojasnjevalnih spremenljivk 𝑥6 , 𝑥7 , 𝑥8 in 𝑥9
(povezanih z dejavnostmi: industrijska dejavnost, dejavnost energetike, lokali in pisarne). Njihov vpliv
je dodatno potrjen ob statistično neznačilni pojasnjevalni spremenljivki 𝑑2 : Izjemne ugodnosti v zvezi
s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih (model A: 𝛽𝑑2 = 0,054, 𝑡𝑑2 = 1,200; model B:
𝛽𝑑2 = 0,075, 𝑡𝑑2 = 1,744). Podobno je v primeru pojasnjevalne spremenljivke 𝑥10 : Zemljišča za
gradnjo stavb, ki prav tako niso povezana z dejavnostjo in jim občine vrednost točk pripisujejo zgolj v
odvisnosti od lokacije.
Analiza in njeni rezultati so pomembni v luči analiz davčnega izplena od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča in dejavnikov vpliva na spremembe v določenem obdobju. Na podlagi rezultatov
multiple regresijske analize je mogoče predvideti spremembe davčnega izplena od nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča tudi v odvisnosti od posameznih obravnavanih dejavnikov, ki so odvisni
od različnih politik in ukrepov na državni in lokalni ravni. Glede na aktivne gospodarske, ekonomske
in zakonodajne spremembe na lokalnih in državni ravni lahko rezultati raziskave predstavljajo
podporo v odločitvenih procesih na obravnavanem področju (investicijska vlaganja v javno
komunalno infrastrukturo, omejitve, razvojni in podporni ukrepi idr.) ter obvladovanju tveganj na
ravni prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kot enega najpomembnejših davčnih
prihodkov na lokalni ravni. Na izsledke raziskave se je mogoče nasloniti tudi pri pripravi sprememb
sistema obdavčitve nepremičnin v Sloveniji. Rezultati raziskave so lahko v podporo pripravljavcem in
odločevalcem, kako obstoječi sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča nadgraditi in med
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občinami poenotiti. Ugotovitve raziskave so lahko med drugim tudi v podporo primerjalnim analizam
obstoječega in predvidenega novega sistema obdavčitve nepremičnin. Rezultati raziskave predstavljajo
pomemben vir za prihodnje raziskave in primerjave dejavnikov vpliva na davčni izplen pri obdavčitvi
nepremičnin tudi v drugih državah.
Rezultati multiple regresijske analize kažejo, da sta izbrana modela statistično značilna. S tem je
prikazan vpliv obravnavanih dejavnikov na nacionalni ravni. Tovrstni pristop ne omogoča analize
vrednotenja napovedovalne moči regresijskega modela za vsako posamezno prostorsko enoto, v našem
primeru občino, kakor tudi ne morebitnih sprememb vpliva posameznih pojasnjevalnih spremenljiv, v
odvisnosti od lokacije. V nadaljevanju želimo analizirati vpliv posameznih pojasnjevalnih
spremenljivk na odvisno spremenljivko na ravni občine.
6.7 Empirična analiza odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na ravni občin z
uporabo geografske obtežene regresije
Z multiplo regresijsko analizo smo analizirali dejavnike vpliva na davčni izplen nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na globalni, v našem primeru nacionalni ravni. Rezultat je regresijska
enačba za posamezni model (enačbi 11 in 12). Enačbi omogočata vpogled v posamezne značilnosti na
ravni oblikovanih modelov in ne omogoča vpogleda v značilnosti in vplive posameznih proučevanih
dejavnikov (pojasnjevalnih spremenljivk) na lokalni ravni.
V nadaljevanju želimo proučiti, kakšne so značilnosti modela in posameznih pojasnjevalnih
spremenljivk na ravni posamezne občine ter s tem preveriti podhipoteze H3(14), H3(15) in H3(16). S
tovrstno raziskavo je mogoče dobiti bolj poglobljeno predstavo in podatke o dejavnikih vpliva na
davčni izplen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi česar je mogoče izvesti
nadaljnje analize vzrokov in povezav, povezanih z obravnavanim davčnim izplenom, v odvisnosti od
lokacije. Empirična raziskava lokalnih značilnosti bo v nadaljevanju izvedena z metodo geografske
obtežene regresije.
6.7.1 Geografska obtežena regresija
Geografsko obtežena regresija (Geographically Weighted Regression) sodi v skupino lokalnih
prostorskih statističnih metod za raziskovanje prostorske raznovrstnosti oziroma nestacionarnosti.
Geografska obtežena regresija je lokalna prostorska regresija. Sloni na predpostavki, da imajo na
opazovano spremenljivko večji vpliv bližnji dejavniki oziroma pojavi kot bolj oddaljeni, kar izhaja iz
prvega Toblerjevega zakona (Tobler, 1970). Metoda se je razvila na osnovi standardne ali globalne
regresijske metode, z vključitvijo lokalnih prostorskih odnosov (Brunsdon et al., 1996; Fotheringham
et al., 1999; Thapa et al., 2015). Kot navajajo Wheeler et al. (2010), geografska obtežena regresija
temelji na neparametrični metodi lokalno obtežene regresije, ki se je razvila v statistiki, kot metoda,
uporabljena v interpolacijskih algoritmih, kjer so lokalni regresijski koeficienti ocenjeni z uporabo
podmnožice podatkov bližnjih točk v spremenljivem prostoru. Cleveland et al. (1988) so metodo
lokalno obtežene regresije uvedli kot lokalno obteženo polinomsko regresijo. V devetdesetih letih
prejšnjega stoletja je bilo prepoznano, da z metodo globalne regresije ne moremo vedno z ustrezno
stopnjo zaupanja pojasniti odnosov med opazovanimi spremenljivkami v prostoru. Kot rešitev tega
problema so Brunsdon et al. (1996) razvili geografsko obteženo regresijo, ki omogoča, da vrednotimo
napovedovalno moč regresijskega modela za vsako posamezno prostorsko enoto (Charlton et al.,
2009; Matthews et al., 2012; Páez et al., 2009), v našem primeru občino. Pri tem je mogoče oceniti
regresijske koeficiente za vsako prostorsko enoto in ne le celoten model, kot omogoča globalna
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regresija. Obravnavana metoda je pridobila širšo veljavo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja
(Brunsdon et al., 1996; Brunsdon et al., 1998a; 1998b).
V lokalnem regresijskem modelu enačbo za multiplo regresijo nadgradimo za vsako prostorsko enoto
posebej. Vsaka od lokalnih enačb je obtežena z različnimi utežmi, katerih vrednost ponavadi pada z
oddaljenostjo od točke i. Pri tem velja, da imajo vrednosti v okolici točke i večjo moč vpliva na
ocenjevanje regresijskih koeficientov kot vrednosti, ki so od točke i bolj oddaljene (z oddaljenostjo
pada moč vpliva). V primeru prostorskih enot (npr. občin) se kot razdalja uporablja razdalja med
centroidi poligonov (Mennis, 2006). Geografska obtežena regresija, kot že navedeno, ustvari
regresijske enačbe za vsako prostorsko enoto posebej. Enačbo za posamezni lokalni regresijski model
lahko zapišemo v obliki (Fotheringham et al., 2015; Wheeler et al., 2010):
𝑛

𝑦𝑖 = 𝑏0 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ) + ∑ 𝑏𝑘 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 )𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖 ,

(13)

𝑘=1

kjer 𝑢𝑖 in 𝑣𝑖 predstavljata koordinati točke i. Pri tem je 𝑦𝑖 odvisna spremenljivka, 𝑥𝑖𝑘 k-ta
pojasnjevalna spremenljivka in 𝜀𝑖 napaka i-tega opazovanega pojava (točke, administrativne enote
idr.). Koeficient 𝑏𝑖 je odvisen od lokacije i in je zato ponavadi za vsako prostorsko enoto drugačen.
Enačbo (12) zapišemo v matrični obliki:
𝐲𝑖 = 𝐗 𝑖 𝛃𝑖 + 𝛆𝑖 ,

(14)

kjer je 𝛃𝑖 vektor regresijskih koeficientov in 𝐗 𝑖 vektor pojasnjevalnih spremenljivk na lokaciji 𝑖.
̂𝑖 ) na lokaciji 𝑖 in njenih varianc izračunamo po enačbi (15)
Vektor ocen koeficientov 𝛃𝑖 (oznaka 𝛃
oziroma (16):
̂𝑖 = (𝐗 T 𝐖𝑖 𝐗)−1 𝐗 T 𝐖𝑖 𝐘 in
𝛃

(15)

̂𝑖 ) = (𝐗 T 𝐖𝑖−1 𝐗)−1 ,
𝑉𝐴𝑅(𝛃

(16)
T

kjer je 𝐘 vektor odvisnih spremenljivk (dim(𝐘) = 𝑛 × 1), 𝐗 = [𝐗1T , 𝐗 T2 , … , 𝐗 T𝑛 ] matrika
pojasnjevalnih spremenljivk, pri čemer vodilni stolpec matrike 𝐗 predstavlja vektor enic (𝐄 =
[1,1, … ,1]T). 𝐖𝑖 je diagonalna matrika uteži 𝑤𝑖,𝑘 (dim(𝐖𝑖 ) = 𝑛 × 𝑛, 𝑘 = 1, … , 𝑛), oblike:
𝑤𝑖,1
0
𝐖𝑖 = 0
[ 0

0
𝑤𝑖,2
0
⋮
0

0
0
𝑤𝑖,3
0

⋯
0
⋯
0
⋯
0 ,
⋱
⋮
⋯ 𝑤𝑖,𝑛 ]

(17)

̂𝑖 = [𝛽̂𝑖,0 , 𝛽̂𝑖,1 , … , 𝛽̂𝑖,𝑝−1 ]𝑇 je vektor 𝑝 lokalnih regresijskih koeficientov lokacije 𝑖. V geografsko
𝛃
obteženi regresiji uteži 𝑤𝑖,𝑘 lokalne matrike uteži 𝐖𝑖 določimo na več načinov. Najpogosteje sta
uporabljeni metodi stalnega in prilagodljivega jedra (fixed in adaptive kernel). Enačbe (18)–(22)
prikazujejo primere določanja uteži:
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𝑤𝑖,𝑗 = {

0,
1,

𝑑𝑖𝑗 < 𝑑̅
𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟,

(18)

kjer je 𝑑𝑖𝑗 razdalja med lokacijama 𝑖 in 𝑗 ter 𝑑̅ mejna razdalja, ki določa velikost okna. Med
najpogosteje uporabljene prostope za določanje uteži sodi metoda Gaussovega jedra:
2

𝑤𝑖,𝑗 = 𝑒 −𝛽𝑑𝑖𝑗 ,

(19)

kjer je 𝑑𝑖𝑗 razdalja med lokacijama 𝑖 in 𝑗. Koeficient 𝛽 imenujemo pasovna širina (bandwidth), ki utež
𝑤𝑖,𝑗 spreminja tako, da se z večanjem medsebojne oddaljenosti točk 𝑖 in 𝑗, približuje vrednosti 0. Ob
tem se uporabljajo še naslednji pristopi za določitev uteži, in sicer:
a) 𝑤𝑖,𝑗 = 𝑒 −𝛽𝑑𝑖𝑗 ,

(20)
2

b) 𝑤𝑖,𝑗 = 1 − (𝛽𝑑𝑖𝑗 ) ,
𝑑

(21)

2 2

𝑖𝑗
c) 𝑤𝑖,𝑗 = {(1 − (𝑑𝑖𝑁) ) , 𝑗 je eden od 𝑛 najbližjih sosedov 𝑖,
0,
𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟,

(22)

kjer je 𝑑𝑖𝑁 razdalja do 𝑛-tega najbližjega soseda lokacije 𝑖.
V vseh metodah določanja uteži je pasovna širina 𝛽 neznana vrednost in se določi izkustveno ali na
podlagi danih podatkov. V praksi so najpogosteje uporabljeni trije pristopi določanja pasovne širine, in
sicer: neposredno z določitvijo števila najbližjih sosedov, z metodo navzkrižnega preverjanja (𝐶𝑉 –
Cross-Validation) (Farber et al., 2007) in s pomočjo informacijskega kriterija Akaike – vrednosti 𝐴𝐼𝐶
(Akaike Information Ciriteria) (Akaike, 1973; 1981) oziroma popravljene vrednosti 𝐴𝐼𝐶 (𝐴𝐼𝐶𝐶 )
(corrected Akaike Information Criteria) (Burnham et al., 2002; 2004; Fotheringham et al., 2002).
Popravljeno vrednost𝐴𝐼𝐶, ki odraža mero ujemanja modela, izračunamo z enačbo:
𝐴𝐼𝐶𝐶 = 2𝑛𝑙𝑛(𝜎̂) + 𝑛𝑙𝑛(2𝜋) + 𝑛 [

𝑛 + 𝑠𝑙(𝐒)
],
𝑛 − 2 − 𝑠𝑙(𝐒)

(23)

kjer je 𝑠𝑙(𝐒) sled napovedne matrike 𝐒 (hat matrix, prediction matrix) in 𝜎̂ ocena standardnega
odklona napake. Vsaka vrstica napovedne matrike 𝐒 je določena kot:
−1

𝐒𝑖 = 𝐗 𝑖 (𝐗 T 𝐖𝑖 𝐗) 𝐗 T 𝐖𝑖 .

(24)

Vrednost 𝜎̂ 2 izračunamo po enačbi:
𝑛

∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2
𝑖=1
.
𝜎̂ 2 =
.
𝑛 − (2𝑠𝑙(𝐒) − 𝑠𝑙(𝐒 T 𝐒))
Vrednost pasovne širine po metodi 𝐶𝑉 izračunamo po enačbi:

(25)
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𝑛

𝐶𝑉 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖≠𝑖 )2 .

(26)

𝑖=1

Kot pri globalni multipli regresiji, predstavljeni v podpoglavju 4.5.1, je na voljo vrsta diagnostičnih
testov in orodij za presojo ustreznosti predpostavk in rezultatov prostorskih regresijskih modelov. Med
najpogosteje uporabljene metode v geografski obteženi regresiji sodi identifikacija prostorske
avtokorelacije rezidualov.
V prostorskih analizah je prostorska avtokorelacija opredeljena kot korelacija med podatkovnimi
vrednostmi, ki je nastala zaradi relativne bližine objektov, na katero se nanašajo podatki. Po Anselinu
(2001) se prostorska avtokorelacija nanaša na povezanost med podobnimi atributi in lokacijskimi
podobnostmi. Mere prostorske avtokorelacije se uporabljajo za ocenjevanje oziroma testiranje
prostorskih učinkov tako na globalni kot lokalni ravni. Avtokorelacija na globalni ravni pomeni, da so
v analizo vzeti vsi elementi matrik 𝐲 in 𝐖, medtem ko se pri lokalni avtokorelaciji osredotočamo na
določeno prostorsko enoto. Prostorsko avtokorelacijo lahko zapišemo kot:
𝑛

𝑛

Γ = ∑ ∑ W𝑖𝑗 𝑌𝑖𝑗 ,

(27)

𝑖=1 𝑗=1

pri čemer je Γ mera prostorske avtokorelacije za n opazovanj s prostorskimi atributi. Poznamo različne
teste prostorske avtokorelacije (Chen, 2016; Cliff et al., 1973; 1981; Goodchild, 1986; Haining, 1990;
Leung et al., 2000):
- globalna prostorska avtokorelacija: Moran I, Geary-c, Mantel Γ, Getis-Ord G(d), Lagrangeov
multiplikator (LM-test), splošna statistika navzkrižnega produkta, normalni in slučajni
permutacijski pristop, prostorski korelogram;
- lokalna prostorska avtokorelacija: lokalni Moran I, Getis-Ord lokalna statistika, Gi in Gi*statistika.
V empirični analizi bomo za preverjanje prisotnosti prostorske avtokorelacije uporabili Moranovo Istatistiko, ki jo lahko opišemo kot prostorsko uteženo obliko Pearsonovega koeficienta korelacije.
Moranova I-statistika pove, v kolikšni meri so reziduali prostorsko povezani. Pozitivna prostorska
avtokorelacija pomeni, da so reziduali urejeni v gruče (clusters), negativna pa nasprotno. Ničelna
hipoteza Moranove I-statistike predvideva odsotnost prostorske avtokorelacije, kar nakazuje, da
lokacija opazovanega pojava ni pomembna. Moranova I-statistika je pokazatelj globalne prostorske
povezanosti in ne daje informacij o izvoru prostorske avtokorelacije. Lokalno Moranovo I-statistiko 𝐼𝑖
izračunamo po enačbi (Anselin, 1995):
𝑛

𝑛

𝑗=1

𝑗=1

−1

1
2
𝐼𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) (∑ 𝑤𝑖,𝑗 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )) ( ∑(𝑥𝑗 − 𝑥̅ ) ) .
𝑛

(28)

Globalno Moranovo I-statistiko izračunamo kot aritmetično sredino lokalnih Moranovih I-statistik 𝐼𝑖 :
𝑛

1
𝐼 = ∑ 𝐼𝑖 .
𝑛
𝑖=1

(29)
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Ena od pomembnih prednosti pri uporabi geografsko obtežene regresije je možnost kartografske
upodobitve in analize rezultatov (Bole, 2010; Mennis, 2006; Matthews et al., 2012), npr.
standardizirane vrednosti napak napovedi, lokalne R2, standardizirani regresijski koeficienti ter druge
vrednosti, ki prikazujejo prostorsko neenotnost oziroma raznovrstnost, zlasti pogojne vrednosti, kjer
lahko preverjamo pojavljanje lokalne kolinearnosti in standardne napake posameznih koeficientov.
6.7.2 Izbira in preveritev predpostavk geografske obtežene regresije izbranih modelov
Pri izvedbi geografske obtežene regresije upoštevamo izhodišča multiple regresijske analize in
dobljenih rezultatov za oba modela. Pred izvedbo geografske obtežene regresije zaradi določitve
ustreznih predpostavk metode analiziramo lastnosti območja, na katerem izvajamo analizo.
Proučevano območje (vse občine v Sloveniji) je zelo neenotno (Preglednica 35).
Preglednica 35: Opisna statistika za površino občin (vir: lastni izračun)
Table 35: Descriptive statistics for municipalities area (source: Authors' own calculation)
Min.
Površina občine (km2)
Število sosedov

Maks.

6,93 555,39
1
14

Aritm.
sredina
96,54
5,24

Stand. Koeficient Koeficient
odklon
asimetr.
sploščen.
88,37
2,03
5,15
2,13
0,89
1,46

Analiza podatkov o površini občin kaže, da te niso normalno porazdeljene, kar potrjujejo koeficient
asimetričnosti, graf na Sliki 54 in Kolmogorov-Smirnov test normalnosti.

a) Porazdelitev velikosti površin občin (𝑆̅ = b) Porazdelitev števila sosedov občin (𝑛̅ =
5,24; 𝜎 = 2,13)
9.665,84 ha; 𝜎 = 8.836,00)
Slika 54: Porazdelitev velikosti površin in števila sosedov občin (vir: lastni izračun)
Figure 54: Distribution of municipalities area and number of municipalities neighbours (source:
Authors' own calculation)
Pri tem velja, da imajo občine zelo različno število (najbližjih) sosedov. Povprečno razmerje najbližjih
sosedov (nearest neighbor ratio) znaša 1,22 (z = 6,16, p = 0,00), kar kaže na visoko raven
disperzivnosti števila sosedov. V povprečju ima vsaka občina 5,2 soseda (najmanj sosedov (enega)
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imata občini Hodoš in Središče ob Dravi, največ sosedov pa imajo občine Slovenska Bistrica in
Šentjur (11), Kamnik (13) in Ljubljana (14)).
Izvedba geografske obtežene regresije temelji na ustrezni izbiri izhodiščnih predpostavk, povezanih z
obravnavanimi dejavniki (Charlton et al., 2006; ESRI, 2016; Fábián, 2014; Lin et al., 2011; Scott et
al., 2012; White, 2010). V geografsko obteženo regresijo želimo vključiti vse pojasnjevalne
spremenljivke, ki smo jih uporabili v globalnem regresijskem modelu. V skladu s priporočili (ESRI,
2016; Scott et al., 2012) v modela ne vključimo slamnatih spremenljivk 𝑑1 in 𝑑2 . V obeh modelih v
nadaljevanju preverimo prisotnost prostorske avtokorelacije in lokalne multikolinearnosti, ki lahko
pomembno vplivajo na objektivnost rezultatov regresije. Pasovna širina je ustrezno izbrana takrat, ko
je vrednost 𝐴𝐼𝐶𝐶 minimalna (Chalkias et al., 2013; Grineski et al., 2015; Tu et al., 2012). Analiza
sosednosti občin kaže, da minimalna pasovna širina (evklidska razdalja), da ima vsaka občina vsaj
enega soseda, znaša 3.478,89 m (povprečna razdalja znaša 7.278,20 m in maksimalna 15.076,43 m).
Analiza pojava prostorske avtokorelacije (Moran I v odvisnosti od pasovne širine) kaže, da je
najustrezneje izbrati stalno jedro s pasovno širino 30,5 km. Ob predpostavki, da v geografsko obteženo
regresijo vključimo vse pojasnjevalne spremenljivke, kot v globalni regresijski analizi, ugotovitve
kažejo, da je prisotna lokalna multikolinearnost. V izogib navedenemu pojavu se izkazuje, da je treba
za odpravo lokalne multikolinearnosti iz obeh modelov izločiti spremenljivki 𝑥2 : FO_odl_vse in
𝑥9 : PISARN. V tako zasnovanih lokalnih regresijskih modelih prostorska avtokorelacija in lokalna
multikolinearnost nista prisotni. Na podlagi tega zgradimo dva lokalna regresijska modela, kjer sta v
lokalnih modelih odvisni spremenljivki enaki kot v globalnih regresijskih modelih. V lokalna
regresijska modela vključimo enake pojasnjevalne spremenljivke kot v globalnih modelih, razen
slamnatih spremenljivk in spremenljivk 𝑥2 in 𝑥9 . Analiza standardnih odklonov napak napovedi v tako
zasnovanih lokalnih regresijskih modelih kaže, da so standardni odkloni napak napovedi v veliki
večini občin v sprejemljivih mej ter da gre za zanesljiva modela (Slika 55).

a) Model A
Legenda:
Standardni odklon napak napovedi

b) Model B

Slika 55: Standardni odklon napak napovedi lokalnih regresijskih modelov (vir: lastni izračun in
prikaz)
Figure 55: Standard deviation od standardized residuals of local regression models (source: Authors'
own calculation and presentation)
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6.8 Rezultati lokalne regresijske analize z geografsko obteženo regresijo
Z geografsko obteženo regresijo preverjamo podhipoteze H3(14), da lokalna regresijska modela bolje
pojasnita vpliv posameznih pojasnjevalnih spremenljivk na odvisni spremenljivki, H3 (15), s katero
preverjamo nestacionarnost vplivov posameznih dejavnikov, in H3(16), s katero preverjamo, kakšen je
vpliv pojasnjevalnih spremenljivk, povezanih z dejavnostjo poslovnih subjektov v mestnih občinah.
Preglednica 36 prikazuje osnovne podatke geografske obtežene regresije za lokalna modela A in B,
primerjalno z globalnima regresijskima modeloma. Za oba lokalna regresijska modela velja, da je
vrednost AICC mnogo nižja od vrednosti v globalnem regresijskem modelu, kar dodatno kaže na
izboljšano kakovost lokalnih modelov glede na globalne.
Preglednica 36: Rezultati globalne in geografsko obtežene regresijske analize (vir: lastni izračun)
Table 36: Results of global and geographically weighted regression analysis (source: Authors' own
calculation)
Geografsko obtežena regresija

Globalna regresijska analiza
Model A

Model B

Model A

Podatek
𝑅2
AICC

0,634

0,661

259,688

259,938
𝛽

Spremenljivka

B

𝑥1

PO_odl_vse

0,014

𝑥3

FO_STAN

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

Povprečna
vrednost

Min.

Maks.

0,664

0,488

0,989

0,691

0,523

0,974

–6,164
𝛽

B

Model B

Povprečna
vrednost B

–6,809

Min B

Maks B

Povprečna
vrednost B

Min B

Maks B

0,160

0,011

0,124

0,0189

–0,004

0,0507

0,0154

–0,0079

0,0447

–0,005 –0,246

–0,006

–0,0008

–0,0046

–0,0110

0,0003

–8,4∙10

–3,8∙10

–0,297

–0,0044

–0,0086

-6

–0,055

–4,3∙10

–3,4∙10

𝑥4

PO_povr_S

𝑥5

Koef_r

1,038

0,253

1,387

0,362

1,1660

–0,9640

3,3448

1,7466

–0,4855

4,0186

𝑥6

IND

0,025

0,330

0,025

0,314

0,0297

0,0061

0,0540

0,0309

0,0054

0,0533

𝑥7

ENERG

0,142

0,256

0,122

0,212

0,1432

–0,5592

0,4095

0,1403

–0,6693

0,3489

𝑥8

LOKAL

0,031

0,187

0,025

0,147

0,0301

–0,0708

0,0968

0,0268

–0,0274

0,0907

0,016

0,050

0,026

0,075

0,0286

–0,0860

0,1982

0,0351

–0,0554

0,2155

𝑥10 ZGS
𝑥11 Prihod_povp

–7,6∙10

–3,1∙10

-6

–0,017

-7

–0,114

–2,6∙10

–3,3∙10

-7

–0,118

-6

–1,30∙10

-7

–1,6∙10

-5

-6

5,14∙10

1,25∙10

-5

-6

–2,3∙10

-6

-7

–1,5∙10

-5

3,2∙10-5

-7

9,2∙10-8

Vrednosti determinacijskih koeficientov za oba lokalna regresijska modela (kljub manjšemu številu
pojasnjevalnih spremenljivk) kažeta, da bolje pojasnita varianco linearne povezanosti odvisnih z
izbranimi pojasnjevalnimi spremenljivkami kot globalna modela (lokalni model A v povprečju 66,4 %
variance, lokalni model B pa 69,1 %) (Preglednica 36).
V nadaljevanju analiziramo prostorsko porazdelitev vrednosti determinacijskega koeficienta 𝑅 2 (Slika
56) in vpliv posameznih pojasnjevalnih spremenljivk na ravni občin. Uporabnost lokalnih regresijskih
analiz se kaže skozi možnost kartiranja posameznih opazovanih pojavov na ravni geografske enote, v
našem primeru občine. Za primerljivost rezultatov med lokalnima regresijskima modeloma je treba
oblikovati enake vrednostne razrede po posameznih opazovanih parametrih (Matthews et al., 2012;
Mennis, 2006). Izbrani kartografski prikaz temelji na porazdelitvi opazovanih vrednosti v razrede, ki
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so določeni s pomočjo Jenksove metode naravnih mej (Jenks Method Natural Breaks). V tem primeru
so si razredi medsebojno čim bolj različni, vrednosti znotraj razreda pa čim bolj podobne.
Interval, ki ga zavzemajo vrednosti lokalnih 𝑅 2, je večji v lokalnem modelu A. Koeficient variacije
vrednosti lokalnih 𝑅 2 v modelu A znaša 𝑘𝑅𝐴2 = 14,77, v modelu B pa 𝑘𝑅𝐵2 = 13,70. V obeh lokalnih
regresijskih modelih velja, da je povprečna vrednost lokalnih 𝑅 2 večja kot v globalnih. V lokalnem
modelu A je model bolje pojasnjen v 55 % občin, v lokalnem modelu B pa v 56 % občinah, glede na
globalni regresijski model. Lokalni model B v celoti pojasni kar 74,8 % variance povezanosti, odvisne
z izbranimi pojasnjevalnimi spremenljivkami. V obeh primerih je model najbolj pojasnjen na območju
občin v severnem in južnem delu Slovenije ter na severozahodu in jugozahodu (primorska statistična
regija). S tem lahko le deloma potrdimo podhipotezo H3(14), da lokalna regresijska modela bolje
pojasnita vpliv posameznih pojasnjevalnih spremenljivk na odvisni spremenljivki. Na določenih
območjih je pojasnjenost nižja kot v globalnem modelu.
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Slika 56: Prostorska porazdelitev vrednosti 𝑅 2 (vir: lastni izračun in prikaz)
Figure 56: Spatial distribution of 𝑅 2 value (source: Authors' own calculation and presentation)
V nadaljevanju analiziramo vpliv posameznih pojasnjevalnih spremenljivk na odvisno spremenljivko.
Podatki v Preglednici 36 kažejo, da imajo povprečne vrednosti nestandardiziranih koeficientov
pojasnjevalnih spremenljivk lokalnih regresijskih modelov enak predznak in zelo podobne vrednosti
kot v primeru globalnih modelov.
Glede na dobljene rezultate (Preglednica 36, Slika 56) lahko potrdimo podhipotezo H3(15). Rezultati
geografske obtežene regresije kažejo, da je vpliv pojasnjevalnih spremenljivk na odvisno
spremenljivko na ravni občin nestacionaren. Vrednosti večine nestandardiziranih koeficientov
pojasnjevalnih spremenljivk (𝑥1 , 𝑥5 , 𝑥7 , 𝑥8 ¸ 𝑥10 in 𝑥11 ) zavzemajo tako negativne kot pozitivne
vrednosti. Koeficiente variacije vrednosti nestandardiziranih koeficientov posameznih pojasnjevalnih
spremenljivk kaže Preglednica 37.
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Za lokalni model B velja, da so vrednosti nestandardiziranih koeficientov v povprečju manj razpršene.
V obeh modelih je zaznana najmanjša razpršenost vrednosti koeficientov pojasnjevalnih spremenljivk,
povezanih z dejavnostjo zavezancev. Nestacionarnost obravnavanih vrednosti med drugim potrjuje
neenotnost pristopa občin k oblikovanju in izvajanju sistema nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, kar (lahko) vpliva na odklon od načel sodobnega davčnega sistema. Slika 57 prikazuje
prostorsko porazdelitev regresijskih koeficientov za posamezno pojasnjevalno spremenljivko za oba
obravnavana modela.
Preglednica 37: Koeficienti variacije vrednosti nestandardiziranih koeficientov pojasnjevalnih
spremenljivk (vir: lastni izračun)
Table 37: Coefficients of variation of values of unstandardized coefficients of independent variables
(source: Authors' own calculation)
Koeficient variacije (v %)
Spremenljivka

Lokalni model A

Lokalni model B

𝑥1

PO_odl_vse

74,10

88,76

𝑥3

FO_STAN

40,50

51,49

𝑥4

PO_povr_S

384,10

166,28

𝑥5

Koef_r

60,74

42,74

𝑥6

IND

45,29

42,94

𝑥7

ENERG

90,21

91,62

𝑥8

LOKAL

82,16

72,85

𝑥10

ZGS

176,78

154,05

𝑥11

Prihod_povp

411,82

212,29

Slika 57 (spremenljivka 𝑥3 : FO_STAN) kaže, da občine, predvsem v gorenjski (modra barva) in v
osrednjeslovenski statistični regiji (zelena barva), davčno breme najbolj regresivno prilagajajo glede
na velikost stanovanj. Za občine v gorenjski statistični regiji je značilno, da je delež stanovanj z večjo
uporabno površino (nad 100 m2) višji od nacionalnega povprečja. Nasprotno velja za občine v
podravski in obalno-kraški statistični regiji (rdeča barva), ki davčno breme nekoliko manj regresivno
prilagajajo glede na velikost stanovanj. V teh občinah je delež stanovanj z uporabno površino nad
100 m2 tudi nižji od nacionalnega povprečja. Za podravsko statistično regijo ob tem velja, da sta delež
stanovanj, ki so v slabem stanju, in obremenjenost s stanovanjskimi stroški celo nad nacionalnim
povprečjem, medtem ko sta na Gorenjskem oba kazalnika pod povprečjem države (Statistični urad RS,
2017), kljub temu pa je iz analize mogoče razbrati manjšo regresivnost. Slika 57 (spremenljivka
𝑥5 : Koef_r) kaže, da večina občin v osrednjem in zahodnem delu države breme z nadomestilom za
uporabo stavbnega zemljišča zelo močno veže na relativno razvitost občine. Za te občine je značilen
visok delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo. Merilo opremljenosti stavbnega
zemljišča s komunalnimi napravami občine tudi najpogosteje uporabljajo pri določitvi višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Območja z razmeroma nizkim deležem prebivalcev, ki
imajo priključek na javno kanalizacijo (predvsem pomurska in del podravske ter vzhodni del savinjske
in spodnjeposavske statistične regije – modra in zelena barva), bremena z nadomestilom za uporabo
stavbnega zemljišča ne vežejo na relativno razvitost občine.
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Slika 57: Prostorska porazdelitev regresijskih koeficientov pojasnjevalnih spremenljivk (vir: lastni
izračun in prikaz)
Figure 57: Spatial distribution of regression coefficients of independent variables (source: Authors'
own calculation and presentation)
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Porazdelitev vrednosti regresijskih koeficientov spremenljivke 𝑥6 : IND (Slika 57) kaže na arbitrarnost
občin glede merila namembnosti stavbnega zemljišča in diskriminacijo po dejavnostih. Vpliv
pojasnjevalne spremenljivke 𝑥6 : IND je najbolj izrazit v podravski, koroški in savinjski statistični regiji
(rdeča barva), kjer je značilna koncentracija proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov, električnih
naprav ter prehransko predelovalne industrije. Na drugi strani je za občine v osrednji Sloveniji (modra
barva) značilno, da je vpliv pojasnjevalne spremenljivke 𝑥6 : IND najmanj izrazit.
V nadaljevanju se osredotočamo na vpliv pojasnjevalnih spremenljivk, povezanih z dejavnostjo
poslovnih subjektov v mestnih občinah, s čimer želimo preveriti podhipotezo H3(16). Pri tem izvedemo
analizo regresijskih koeficientov B6 , B7 in B8 pojasnjevalnih spremenljivk 𝑥6 , 𝑥7 , in 𝑥8 (Preglednica
38). S tem želimo preveriti, ali v mestnih občinah kot gospodarskih središčih z razmeroma visoko
ravnjo razvitosti komunalne infrastrukture ter kvalitetnejšo dostopnostjo do javnih in drugih podpornih
funkcij posamezna vrsta rabe stavb pomembneje vpliva na prihodke od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na prebivalca in izdatnost odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v odnosu do celotnih davčnih prihodkov občine, glede na preostale občine.
Preglednica 38: Regresijski koeficienti B𝑖 pojasnjevalnih spremenljivk 𝑥6 , 𝑥7 in 𝑥8 za mestne občine
(vir: lastni izračun)
Table 38: Regression coeficients B𝑖 of independent variables 𝑥6 , 𝑥7 and 𝑥8 for urban municipalities
(source: Authors' own calculation)
Model A
Mestna občina
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Velenje
Povprečje:
mestne občine
Povprečje:
ostale občine

𝑥6 : IND

Model B

𝑥7 : ENERG

𝑥8 : LOKAL

0,0342
0,0191
0,0207
0,0064
0,0404
0,0370
0,0230
0,0180
0,0490
0,0483
0,0421

0,1540
-0,5592
0,1291
0,0813
0,1794
0,2132
0,3033
-0,0291
0,2335
0,1921
0,1777

0,0209
0,0777
0,0274
0,0214
0,0220
0,0530
0,0536
-0,0220
0,0248
0,0196
0,0195

0,0308

0,0978

0,0296

0,1457

𝑥6 : IND

𝑥7 : ENERG

𝑥8 : LOKAL

0,0377
0,0189
0,0209
0,0063
0,0410
0,0385
0,0270
0,0217
0,0485
0,0481
0,0437

0,1444
-0,6239
0,1402
0,0955
0,1498
0,2145
0,2553
-0,0032
0,2020
0,1727
0,1627

0,0172
0,0638
0,0153
0,0124
0,0228
0,0515
0,0387
0,0009
0,0247
0,0114
0,0130

0,0289

0,0320

0,0827

0,0247

0,0302

0,0308

0,1435

0,0269

Podatki v Preglednici 38 kažejo, da je povprečna vrednost regresijskim koeficientov B6 in B8 v
primeru mestnih občin v obeh lokalnih regresijskih modelih domala enaka kot v primeru ostalih občin.
To kaže, da je prispevek površin stavb za industrijske namene in lokalov v odnosu do površine vseh
stavb (v %) na odvisni spremenljivki v povprečju v mestnih občinah enak kot v preostalih občinah.
Podrobnejši pregled sicer pokaže, da je regresijski koeficient B6 največji v mestnih občinah Ptuj,
Slovenj Gradec in Velenje, kjer je najvišje davčno breme za stavbe za industrijsko rabo na enoto
površine. Prispevek površin stavb za industrijske namene in lokalov v odnosu do površine vseh stavb
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(v %) na odvisni spremenljivki med mestnimi občinami pada z rastjo skupnih površin za industrijske
namene oziroma lokale. V primeru lokalov je to obratno sorazmerje sicer nekoliko manj izrazito.
Prispevek površin stavb za namene energetike v odnosu do površine vseh stavb (v %) na odvisni
spremenljivki je v povprečju v mestnih občinah pomembno nižji od povprečja v preostalih občinah. V
mestnih občinah Koper in Novo mesto je celo negativen v obeh modelih. Večina hidroelektrarn in
termoelektrarn je izven območij mestnih občin, kjer je, kot kaže Slika 57, zaznan izrazito pozitiven
prispevek na obe odvisni spremenljivki.
Podhipoteze H3(16), glede na dobljene rezultate, ne moremo potrditi. Vpliv pojasnjevalnih
spremenljivk, povezanih z dejavnostjo poslovnih subjektov, ni v vseh mestnih občinah višji kot v
preostalih občinah. Povprečna vrednost regresijskih koeficientov pojasnjevalne spremenljivke 𝑥7 :
ENERG je za mestne občine mnogo nižja kot za preostale. V povprečju v mestnih občinah, ne glede
na višjo razvitost, kakovost in možnost izrabe javne komunalne infrastrukture, dostopnost do
administrativnih centrov in drugih pomembnih dejavnikov, ki so ponavadi na višji kakovostni ravni
kot v preostalih občinah, vpliv pojasnjevalnih obravnavanih spremenljivk ni višji, kot smo pričakovali.
Prav tako ni statistično značilnega gručenja vrednosti obravnavanih regresijskih koeficientov okrog
mestnih občin.
6.9 Zaključki in ugotovitve
Identificirali in empirično smo preverili dejavnike vpliva na davčni izplen nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na nacionalni in lokalni ravni. Rezultati raziskave kažejo, da so občine kljub
določilom Zakona o stavbnih zemljiščih (1984; 1997) in Dogovora (1986) ohranile znaten del
samostojnosti glede določitve območij plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, meril
in predpisovanja števila točk po posameznih merilih.
Z rezultati analize smo potrdili hipotezo, da ob dejavnikih, ki so določeni z zakonodajo, na višino
odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pomembno vplivajo tudi dejavniki, katerih
določitev je v arbitrarni pristojnosti občin. Gre predvsem za dejavnike, ki upoštevajo merila, povezana
s poslovnimi dejavnostmi (industrijska dejavnost, lokali, pisarne in dejavnost energetike). Njihov vpliv
smo dodatno potrdili s statistično neznačilnim vplivom dejavnika izjemne ugodnosti v zvezi s
pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih. Velika neenotnost je tudi pri obravnavi stavbnih
zemljišč, kjer so stavbna zemljišča z enako površino znotraj občine ponavadi obremenjena z različno
višino nadomestila, tudi ko uživajo enake ali zelo podobne javne koristi na določeni lokaciji.
Do še večjih razlik v obremenitvi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča prihaja med
občinami. Razlika v višini nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za istovrstno nepremičnino je
lahko tudi več deset, celo več stokratna. Na problem nesorazmernosti v obremenitvi je večkrat
opozorilo tudi Ustavno sodišče RS (Odločba št. U-I-28/03, št. U-I-286/04, št. U-I-65/04-8, št. U-I84/05 in druge). Ustavno sodišče RS navaja še (Odločba št. U-I-181/00), da bi nesorazmerna
obremenitev z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča lahko povzročila škodljive posledice v
poslovanju gospodarskega subjekta, ki bi jih bilo v primeru morebitne nezakonitosti odloka v
izpodbijanem delu težko popraviti. Različna obremenitev z nadomestilom za uporabo stavbnega
zemljišča lahko spodbuja nelojalno konkurenco, izgubo učinkovitosti in poslovne uspešnosti.
Proučevanje razlik v obremenitvi je podrobneje predstavljeno v poglavju 7.
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Geografska obtežena regresija se je izkazala kot zelo uporabna metoda proučevanja prostorskih
zakonitosti tudi na področju obdavčitve nepremičnin. S tem smo pomembno prispevali k razširitvi
področja uporabe obravnavane metode, kjer do sedaj še ni bila tako izrazito uporabna kot na drugih, že
omenjenih področjih. Hkrati smo, kot že izvedene raziskave (Chen et al., 2012; Wheeler et al., 2005),
potrdili omejitve uporabe geografske obtežene regresije, ki so povezane z razmeroma zahtevno
interpretacijo rezultatov, ki so odvisni od številnih dejavnikov.
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DAVČNE OSNOVE ISTOVRSTNIH NEPREMIČNIN NA MEJAH CON

V šestem poglavju doktorske disertacije smo s pomočjo empirične analize prikazali neenotnost
sistemov obdavčitve in dejavnikov obdavčitve z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča.
Analiza je pokazala, da občine uporabljajo različne metodologije za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča in pri tem upoštevajo različne dejavnike. Posledično je (lokalne) sisteme
obdavčitve z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča medsebojno težko primerjati, neenotnost
pristopov pa lahko vodi v odklon od načel sodobnega davčnega sistema. Za razliko od obdavčitve z
nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, kjer neenotnost izvira tako iz različnega načina
določanja davčne osnove kot tudi različne višine davčne stopnje oziroma točke, je prednost obdavčitve
na vrednosti nepremičnine temelječih sistemov v tem, da je metodologija določanja davčne osnove
enovita za vse istovrstne nepremičnine in določena na ravni države. Običajno so določeni razponi
davčnih stopenj, pri čemer različno davčno breme primarno izvira iz različnih ocenjenih vrednosti
nepremičnin. V obeh sistemih pa je zaznan problem vpliva razvrščanja nepremičnin v območja
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma v vrednostne cone in vrednostne
ravni na določitev davčne osnove.
7.1 Namen in cilj raziskave
Namen raziskave v sedmem poglavju doktorske disertacije je proučitev oblikovanja con plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter vrednostnih con in vrednostnih ravni za namen
vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin v Sloveniji. Na podlagi tega je v sedmem poglavju izvedena
analiza vpliva razvrščanja nepremičnin v cone plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
oziroma vrednostne cone v odnosu do načela pravičnosti in enakomernosti določitve davčne osnove.
Hkrati želimo preveriti, ali obstoječi sistem oblikovanja vrednostnih con in vrednostnih ravni zadošča
ciljem množičnega vrednotenja nepremičnin, glede na določila Zakona o množičnem vrednotenju
nepremičnin (2006), ter načelom sodobnega davčnega sistema in ustavnim načelom. Preveriti želimo
tudi, kakšne so razlike davčnih osnov istovrstnih nepremičnin na mejah vrednostnih con različnih
vrednostnih ravni oziroma med davčnimi osnovami glede na cone plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
Cilj raziskave v sedmem poglavju je preveriti hipotezo H4: Razmerje davčnih osnov istovrstnih
nepremičnin na mejah vrednostnih con različnih vrednostnih ravni je manjše od razmerja davčnih
osnov med sosednjimi conami plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
7.2 Problematika coniranja za namen vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin v Sloveniji
Večina občin v Sloveniji med merila za določitev višine nadomestila za uporabo stavnega zemljišča
uvršča tudi lokacijo nepremičnine. V teh primerih občine območje plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča členijo na podobmočja, t. i. cone plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča. Višina točk, ki je prirejena posameznemu merilu in posledično nepremičnini, je odvisna od
cone, v katero je nepremičnina razvrščena. Pri tem prihaja do nezveznosti davčnih osnov tako na
mejah sosednjih območij plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča kot na mejah občin,
zaradi različnih metodologij oblikovanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz odločbe
Ustavnega sodišča RS (Odločba št. U-I-218/05-7) sledi, da se lahko različno dejansko stanje na
območju občine v okviru zakonskih meril različno pravno uredi in posledično zaradi tega zavezanci
plačujejo različno višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Analiza odlokov kaže, da se
lahko davčno breme za istovrstne nepremičnine v občini, zaradi razvrščanja v različne cone, razlikuje
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od več deset do več stokrat. V zvezi s tem je Ustavno sodišče RS večkrat ugotovilo kršitve načela
zakonitosti, enakosti in sorazmernosti (Odločba št. U-I-39/97; U-I-357/98; U-I-181/00; U-I-191/02; UI-336/02-6; U-I-65/04-8 in druge).
Po določilih Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006) je vrednost nepremičnin
opredeljena kot posplošena tržna vrednost, določena s postopki in metodami množičnega vrednotenja
nepremičnin, ki zajemajo postopek generalnega vrednotenja nepremičnin in postopek pripisa vrednosti
k nepremičninam. Generalno vrednotenje med drugim obsega oblikovanje modelov vrednotenja
nepremičnin, ki so določeni z vrednostno cono, vrednostno ravnjo, načinom izračuna vrednosti in
podatki o nepremičninah, ki se uporabijo za izračun vrednosti nepremičnin. Za večino modelov
vrednotenja velja, da je oblikovanih več vrednostnih con z več vrednostnimi ravnmi. Ustavno sodišče
RS (Odločba št. U-I-313/13-86) je v presoji Zakona o davku na nepremičnine (2013) ugotovilo, da
opredelitev pojmov vrednostna cona in vrednostna raven, ki sta pomembna za določitev modelov
vrednotenja nepremičnin, ni dovolj jasna in določna.127 Ob tem je v pritrdilnem ločenem mnenju (U-I313/13-96) navedeno, da mora davčna ureditev čim bolj omejiti možnosti za arbitrarnost, ki jo
povzročata coniranje države in razporejanje nepremičnin v vrednostne cone. V nadaljevanju je
poudarjeno, da sta npr. dve enaki nepremičnini, ločeni le z vmesno potjo, bistveno različno
ovrednoteni. V pritrdilnem ločenem mnenju (U-I-313/13-96) je ob tem še poudarjeno, da takšna
ureditev ustvarja občutek nepravičnosti in arbitrarnosti, brez možnosti preprostega in učinkovitega
postopka za popravo očitanih in dejanskih arbitrarnosti. Ob tem se Ustavno sodišče RS ni izreklo o še
sprejemljivi razliki davčne osnove bližnjih istovrstnih nepremičnin.
Leta 2014 uvedena celovita sistemska in siceršnja prenova obstoječega sistema obdavčevanja
nepremičnin v Sloveniji, po navedenih ugotovitvah, ne odpravlja nekaterih temeljnih tveganj,
povezanih z uresničevanjem načel sodobnega davčnega sistema. Kot navedeno, razvrščanje
nepremičnin v različne vrednostne cone različnih vrednostnih ravni lahko še vedno privede do kršitve
načela pravičnosti, enakosti in sorazmernosti kot v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča. Zaradi tega je smiselno podrobneje proučiti področje razvrščanja nepremičnin v vrednostne
cone oziroma cone plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in njihov vpliv na davčno
osnovo ter oblikovati predlog rešitve, ki minimizira obravnavani vpliv.
7.3 Pregled dosedanjih raziskav na področju členitve prostora
Členitev ozemlja oziroma prostora (oblikovanje podobmočij, coniranje) je proces, ki je prisoten vse od
najzgodnejšega obdobja človekovega upravljanja s prostorom. Uporaba členitve prostora ter razvoj
metod in pristopov na področju oblikovanja podobmočij oziroma coniranje sta aktivni znanstveni
področji. Izvedene so številne raziskave načinov in učinkov členitve prostora na vrednost nepremičnin
in posledično davčno breme (Department of Commerce, 1926; Kopits, 2012; Staley, 2002; Zoning,
1920; Whittemore, 2012). Jud (1980) v študiji, izvedeni na območju mesta Charlotte v Severni
Karolini (ZDA), potrjuje vpliv členitve območja mesta in razvrstitve enodružinskih hiš v podobmočja
na njihovo vrednost. Bogart (2003) proučuje pomen coniranja kot nadomestnega ukrepa faktorizacije
davčnih osnov in stopenj. Fischel (2001) poudarja, da je glavni namen in cilj členjenja območja
obdavčitve nepremičnin na podobmočja (cone) zagotavljanje lastnikom nepremičnin, da se vrednost
nepremičnin v določenem obdobju bistveno ne spremeni oziroma da so spremembe v okviru
pričakovanj. Številni avtorji raziskujejo medsebojni vpliv oblikovanja vrednostnih in davčnih con na
127

Na podlagi tega je Ustavno sodišče ugotovilo, da je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kolikor se nanaša na
obdavčitev nepremičnin, v neskladju z Ustavo RS (U-I-313/13-86).
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rabo in vrednost nepremičnin ter posledično na spremembe v prostoru in na prostorski razvoj (Fischel
1992; 1994; Hamilton, 1975; Land, 1967; McDonald, 1978; McDonald et al., 1998; Tillson et
al.,1978). Barlič (2016) v okviru razvoja sistema vrednotenja nezazidanih stavbnih zemljišč na podlagi
tržnih smernih vrednosti zemljišč predlaga oblikovanje vrednostnih con s pomočjo modificirane
metode voditeljev. Downs (1994) se osredotoča na vpliv oblikovanja fiskalnih con na suburbanih
območjih in njihov vpliv na spremembo rabe zemljišč. Rohan et al. (2016) raziskujejo dejavnike
vpliva na oblikovanje fiskalnih območij (najmanjša površina območja, optimalno število nepremičnin
v območju idr.), njihov vpliv na davčne prihodke in upravljanje sistema obdavčevanja ter odnos med
fiskalnimi območji in šolskimi okoliši, industrijskimi območji in drugimi oblikami členitve prostora.
Miceli (1992) in Colwell et al. (2003) proučujejo razmerje med učinkovito rabo zemljišč, velikostjo
površine mesta ter prostorskim razvojem, s poudarkom na pomenu coniranja in posebej velikosti con
ter različnih davčnih pogojev znotraj njih. Heffley et al. (1988) se osredotočajo na neposredni in
posredni vpliv sprememb mej območij rabe zemljišč na lokalno gospodarstvo, davčne stopnje in
prihodke od davka na nepremičnine. Lenonova et al. (1996) poudarjajo pomen holističnega pristopa k
oblikovanju vrednostnih con in se osredotočajo na optimizacijo modelov coniranja ob upoštevanju
različnih dejavnikov vpliva (socialnih, gospodarskih, prostorskih). Študija vpliva sprememb mej
vrednostnih območij (con) na vrednost nepremičnin v mestu Eugene (Oregon, ZDA) je pokazala, da je
sprememba mej con pomembneje vplivala na vrednost nepremičnin v starem mestnem jedru kot na
vrednost nepremičnin v preostalih območjih mesta (Parisian et al., 2008). Fischel (2013) trdi, da brez
členitve območij (coniranja) sistem obdavčitve nepremičnin ni učinkovit. Študija, ki bi obravnavala
problematiko oblikovanja con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma
vrednostnih con, v Sloveniji še ni bila izvedena.
7.4 Metodologija in uporabljeni podatki
Za izvedbo raziskave so uporabljeni podatki o mejah vrednostnih con, vrednostnih ravneh po
posameznih modelih vrednotenja, katerih upravljavec je Geodetska uprava RS. Za izvedbo analize
razlik davčnih osnov istovrstnih nepremičnin na mejah vrednostnih con so uporabljene vrednosti
referenčnih nepremičnin, ki so določene z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
(2011).128 Podrobneje so obravnavane nepremičnine, vrednotene po modelu za hiše (HIS), ki
predstavljajo največji delež vrednosti nepremičnin v Sloveniji med vsemi skupinami nepremičnin. Za
namen analize območij plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in razlik davčnih
osnov med sosednjimi conami so analizirani odloki o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
vseh slovenskih občin. Ker podatki (npr. rastrskega ali vektorskega sloja) o mejah con plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča niso na voljo, smo analizirali območja vseh mestnih
občin (11). Za ta namen so izdelani tudi vektorski sloji mej con plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča obravnavanih občin (Priloga D). Za podporo analiziranju obravnavanih pojavov
smo izdelali kartografske prikaze.
7.5 Oblikovanje podobmočij (con) za namen vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin
S členitvijo prostora na podobmočja (coniranje) se najpogosteje določa neka lastnost ali namembnost
posameznega podobmočja in ponavadi skupna lastnost pojavom, ki ležijo v določenem podobmočju.
Namen členitve prostora je oblikovanje zaključenih prostorskih območij oziroma podobmočij.
Mednarodno združenje ocenjevalcev (The international association of assessing officers, 1990)
coniranje opredeljuje kot razvrščanje izvedenih prodaj v skupine. Wang et al. (2001) in Bozkaya et al.
128
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(2003) coniranje označujejo kot postopek določanja mej, ponavadi z upoštevanjem določenih
omejitev, ki so povezane z demografskimi, naravnimi, geografskimi, ekonomsko-gospodarskimi,
političnimi ali zgodovinskimi dejavniki. Sistemi obdavčevanja nepremičnin, temelječi na vrednosti
nepremičnine, povečini slonijo na razvrščanju nepremičnin v vrednostna območja.
Postopek členitve prostora je povezan z metodo razvrščanja elementov v skupine in določanjem meje
skupini objektov oziroma pojavov v prostoru, za kar je razvita vrsta različnih metod. Med preprostejše
metode spada določanje konveksne ali konkavne lupine. V primeru, da je dopustna rešitev z
nekonveksno lupino (nekonveksni poligon), ponavadi lahko oblikujemo več različnih rešitev, odvisno
od danih pogojev. Mejo poligona, ki ga določajo izbrane obodne točke, lahko oblikujemo z daljicami
ali ravninskimi krivuljami. Probleme razvrščanja v skupine ponavadi uvrščamo med probleme
kombinatorične optimizacije, zaradi kompleksnosti pa med NP-težke probleme. Za reševanje teh so na
voljo številni t. i. natančni in (meta)hevristični algoritmi 129 (Arabie et al., 1996; Bradley et al., 1998;
Ding et al., 2004; Everitt et al., 2001; Fisher, 1996; Hamerly et al., 2002; Kamboj et al., 2016; Lenin et
al., 2016; Pelleg et al., 2000; Sitarz et al., 2016; Suzuki et al., 2016; Vinnikov et al., 2014).
V procesu oblikovanja podobmočij se pogosto srečujemo z zahtevo po sočasnem optimiranju po
različnih kriterijih. Večkrat so si kriteriji tudi nasprotujoči, kar pomeni, da izboljšanje rešitve po enem
kriteriju povzroči poslabšanje po drugih kriterijih. V teh primerih ponavadi dobimo množico
optimalnih rešitev, imenovano Pareto optimalna fronta (Caramia et al., 2008; Yu et al., 2010). Cilj je
poiskati več rešitev, ki kar najbolje ustrezajo danim pogojem. Izbor najboljših rešitev je ponavadi v
pristojnosti odločevalcev, saj ne obstaja nujno ena sama rešitev, ki bi ustrezala vsem danim pogojem
oziroma zahtevam. Hkrati obstajajo tudi prednostne usmeritve in druge okoliščine, ki vplivajo na izbor
rešitve ali več rešitev.
7.5.1 Oblikovanje con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča vse od njegove uveljavitve do danes130 temelji na
členitvi območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na cone. Veljavna ureditev,
na podlagi katere se izvaja členitev območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na podobmočja – cone, temelji na Dogovoru o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in meril za odmero tega nadomestila iz leta
1986.131 Ta določa, da lahko občine opredelijo tipe območij za plačevanje nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, in sicer za stanovanja, počitniške objekte, družbene dejavnosti in proizvodne
namene. Znotraj vsakega območja se lahko določi več stopenj glede na lego, namembnost in smotrno
izrabo zemljišča. Na podlagi izvedenih raziskav v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja Rakar et
al. (1981; 1982) podarjajo, da je oblikovanje con za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za poslovne namene neustrezno, hkrati pa navajajo, da so bile cone v večini primerov
določene zgolj po občutku.
129

Lokalno iskanje (požrešno in razpršeno iskanje), populacijski naključni iskalni algoritmi (simulirano ohlajanje, hibridno
iskanje s tabuji), evolucijski algoritmi, genetski algoritmi, optimizacija s kolonijo mravelj, metode najbolj strmega vzpona
oziroma najmanj strmega spusta, metoda navzkrižne entropije, Johnsonov algoritem, celostna povezovalna metoda, metoda
povezovanja glede na povprečje, metoda povezovanja centroidov, delitveno gručenje (metoda voditeljev; K-means), sferični
K-means; X-means metoda, Gaussovo križanje.
130
Gradbeni zakon iz leta 1931 je uvedel pojma gradbeni okoliš in gradbena cona; kasneje so bile uvedene stanovanjske cone
(okoliši) za določitev višine najemnin stanovanj; kasneje sta se uveljavila pojma gradbeni in zazidalni okoliš ter območja
oziroma cone, na katerih se je plačeval prispevek za uporabo mestnega zemljišča. Po letu 1977 so bile z Zakonom o stavbnih
zemljiščih uvedene cone plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
131
Ur. l. SRS, št. 19/1986.
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Območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so na cone členjena na podlagi
meril, ki se med občinami razlikujejo. Občine v Sloveniji območja plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v povprečju členijo na 3 cone (minimalno število con 𝑐𝑜𝑛𝑚𝑖𝑛 =1, največje število
con 𝑐𝑜𝑛𝑚𝑎𝑥 =10 v občinah Koper in Jesenice). Občine so skupaj členjene na 662 con plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma 1.324 con, upoštevajoč ločeno za stanovanjske
in poslovne površine. Število con je pozitivno soodvisno s površino občine (Pearsonov koeficient
𝜌 = 0,44) in deležem prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča glede na vse davčne
prihodke občine (𝜌 = 0,41). Kartografski prikaz na Sliki 58 je v podporo razumevanju stanja
prostorske porazdelitve con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po občinah ter
omogoča vizualno analizo, iskanje vzorcev, spremljanje sprememb v odvisnosti od časa idr. Prikazu
lahko dodamo še dodatne kartografske znake, ki predstavljajo izbrane veličine, npr. delež prihodkov
od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v celotnih prihodkih občine. Glede na merilo karte in
razmeroma majhne površne določenih občin se informacijska vrednost prikaza v takšnih primerih
vsebinske preobremenjenosti lahko bistveno zmanjša.

Legend
Legenda:

Obcine_OSNOVA
Število con plačevanja nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča:
ST_CON
nadomestilo se ne odmerja
1
2
3
4
5
6 in 7
9 in 10

Vir podatkov:

meje občin (Geodetska uprava RS), število con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(odloki občin, lastna analiza)

Slika 58: Število con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po občinah (vir: lastni
prikaz)
Figure 58: The number of zones of the use of building ground by municipalities (source: Authors' own
presentation)
Pri oblikovanju con se najpogosteje upoštevata opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti ter napravami in možnost priključitve nanje. Upoštevajo se tudi lego in namembnost
zemljišč ter izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dohodka v gospodarski dejavnosti. Meje
območja con ponavadi sovpadajo z mejo občine oziroma mejo ožjih administrativnih enot (naselja,
krajevne skupnosti, četrti, meje urbanističnih in zazidalnih načrtov ter z drugimi območji členitve in
urejanja prostora) oziroma naravnimi mejami (potoki, reke idr.). Meja con običajno poteka po

_____
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parcelnih mejah. Meje con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se skozi čas
spreminjajo, predvsem v odvisnosti od razvoja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovodno in
kanalizacijsko omrežje) in pozidanosti zemljišč ter s tem povezanih sprememb morfološke značilnosti
območij, gospodarskih sprememb in usmerjenosti ter socialnih razmer. Slika 59 prikazuje območje
plačevanja prispevka za uporabo mestnega zemljišča leta 1967 oziroma nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča leta 1977 in 2017 na območju mestne občine Ptuj.

a) Obravnavano območje (merilo: 1 : 62.700)

b) Leto 1967 (merilo: 1 : 25.500)

c) Leto 1977 (merilo: 1 : 25.500)

d) Leto 2017 (merilo: 1 : 25.500)

Legenda:

reka Drava

stavbe

regionalna cesta

lokalna cesta

območje mestne občine Ptuj (stanje 2017)
območje plačevanja nadomestila za uporabo mestnega oziroma stavbnega zemljišča (Cona 1)

Vir podatkov:

meja občine, stavbe, ceste, vodna telesa (Geodetska uprava RS), območje plačevanja
nadomestila za uporabo mestnega oziroma stavbnega zemljišča (odloki Mestne občine Ptuj)

Slika 59: Območje plačevanja nadomestila za uporabo mestnega oziroma stavbnega zemljišča v letih
1967, 1977 in 2017 v mestni občni Ptuj (vir: lastni prikaz)
Figure 59: The area of the payment of the charge of the use of city ground or building ground in 1967,
1977 in 2017 in municipality of Ptuj (source: Authors' own presentations)
Meje con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so opredeljene v odlokih občin, kjer
je območje opisano po ulicah, naseljih idr. Izjemoma so k odlokom o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča priloženi kartografski prikazi mej con plačevanja nadomestila za uporabo
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stavbnega zemljišča. V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Ptuj iz leta
1977132 so bile meje con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča opisane kot sledi:
»… območje zajema tudi zapadno stran Rabelčje vasi« … »poteka od Peršonove ulice proti vzhodu na
severni strani individualnih hiš v zasnovi atrijev« … »meja poteka proti jugu do Potrčeve ceste …«,
»… severno ob hajdinski gmajni …«). K prikazu območja Cone 1 plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Ptuj leta 1977 (Slika 59 c) je treba dodati pojasnilo, da je območje
starega mestnega jedra, v skladu z Odlokom, sodilo v Cono 2. Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča iste občine, veljaven v letu 2017,133 območja plačevanja opredeljuje z navedbo
ulic, in sicer je območje Cone 1 opredeljeno s 108 ulicami, območje Cone 2 s 96 ulicami, območje
Cone 3 pa z navedbo naselij in hišnih številk. V mestni občini Maribor je območje posebnih
lokacijskih ugodnosti (1A) v odloku opisano kot sledi: »Na zahodu od železniške proge Maribor–
Dravograd po Titovi cesti in Ulici Talcev do Ulice kneza Koclja. Na severu poteka meja od Ulice
talcev po Ulici kneza Koclja in se nadaljuje do železniške proge Maribor–Ljubljana, ki je meja na
vzhodu. Na južni strani je območje omejeno z železniško progo Maribor–Dravograd do sekanja s
Titovo cesto«. Nezveznost davčne osnove pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je
možna tako na mejah con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Slika 60) kot na
mejah med sosednjimi občinami, zaradi že prikazanega različnega pristopa k urejanju sistema
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Kot prikazuje Slika 60, se davčno breme od nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na razmeroma majhnem območju razlikuje za skoraj 80 %.

0,044323 EUR/m2

0,067709 EUR/m2

0,079227 EUR/m2

Legenda:
Vir podatkov:

Cona 1

Cona 2

Cona 3

stavba

cesta

meja občine, stavbe, ceste, vodna telesa (Geodetska uprava RS), območje plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, vrednost točke (odlok Mestne občne Ptuj)

Slika 60: Območja con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vrednost točke na
m2 v mestni občini Ptuj (vir: lastni prikaz)
Figure 60: The areas of payment of the charge of the use of building ground and value of point per m2
in municipality of Ptuj (source: Authors' own presentations)
S 3R-prikazom detajla območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Slika 61) še
nazorneje poudarimo topološke lastnosti območja ter odnose med prostorskimi pojavi, kar uporabniku
132
133

Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, 17/1977.
Uradni vestnik mestne občine Ptuj št. 1/2017.
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omogoča kakovostnejši vpogled v sistem členjenja območja občine na cone plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča in vizualno analizo davčne obremenitve glede na davčno osnovo.

0,044323 EUR/m

2

Legenda:
Cone za stanovanjski namen
Cona 1
Cona 2
Cona 3

0,067709 EUR/m2

0,079227 EUR/m2

Vir podatkov: stavbe, ortofoto (Geodetska uprava RS), območje plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, vrednost točke (Odlok Mestne občne Ptuj)
Slika 61: 3R-prikaz območja con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davčno
breme istovrstnih nepremičnin v mestni občini Ptuj (vir: lastni prikaz)
Figure 61: 3D-presentation of the areas of payment of the charge of the use of building ground of a
similir real estate in municipality of Ptuj (source: Authors' own presentations)
V večini občin so območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stavbna
zemljišča za stanovanjski namen enaka conam za stavbna zemljišča za poslovni namen.
7.5.2 Oblikovanje vrednostnih con in vrednostnih ravni za namen vrednotenja in obdavčevanja
nepremičnin
Vrednostne cone določajo območja, na katerih imajo nepremičnine z enakimi lastnostmi enako
vrednost, in pomenijo vpliv lokacije nepremičnin na njihovo tržno vrednost. V registru nepremičnin
lokacijo nepremičnine določa centroid. Glede na centroid stavbe ali parcele se določa, v kateri
vrednostni coni je posamezna nepremičnina. Meje vrednostnih con so oblikovane tako, da je možna
enolična določitev pripadnosti centroida posamezni vrednostni coni. Če je centroid na meji med
dvema conama, se pri določitvi lokacije izbere tista vrednostna cona, ki ima pripisano manjšo oziroma
nižjo vrednostno raven. Meje vrednostnih con so oblikovane po parcelnih mejah. Merila za zaris
poteka mej vrednostnih con so določena s Pravilnikom o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja
nepremičnin (2008).134 Vrednostne cone se za posamezne vrste nepremičnin oblikujejo na podlagi
podatkov o grajenih danostih prostora (struktura nepremičnin, prometna infrastruktura, lastnosti
soseske), naravnih danostih prostora (relief terena, kakovost tal, ogroženost območja), rabi prostora ter
administrativnih in parcelnih mejah. Vrednostne ravni predstavljajo raven vrednosti posameznih vrst
nepremičnin za posamezno vrednostno cono in so določene z vrednostnimi tabelami in vrednostnimi
faktorji. Vrednostne ravni določajo vrednostne razrede, ki se oblikujejo na podlagi referenčne
nepremičnine. Za posamezno vrsto nepremičnin se določi do največ 20 vrednostnih ravni oziroma

134

Ur. l. RS, št. 94/2008.
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razredov vrednosti.135 Slika 62 prikazuje meje vrednostnih con z vrednostnimi ravnmi po modelih
vrednotenja za industrijske stavbe (IND, 8 vrednostnih ravni) in kmetijska zemljišča (KME, 14
vrednostnih ravni).

Legend
Legenda:
vrednostne_cone_IND
vrednostna raven
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1
2
3
4
5
6
7
8Legend

a) Model vrednotenja za nepremičnine za industrijsko proizvodnjo (IND)
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<all other values>
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1
2
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5
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<all other values>
6
vrednostna
raven
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b) Model vrednotenja za kmetijska zemljišča (KME)

9
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Slika 62: Vrednostne cone in vrednostne ravni za model vrednotenja IND
in KME (vir: meje
12
vrednostnih con (Geodetska uprava RS (2015); lastni prikaz)
14
Figure 62: Value zones and value levels by valuation models IND and KME
15 (source: boundaries of
value zones (Geodetska uprava RS (2015); Authors' own presentation)

135

Najvišja vrednostna raven posamezne vrste nepremičnin je določena z najvišjim razredom vrednosti, da ustreza najdražji
nepremičnini na trgu nepremičnin. Najnižja vrednostna raven posamezne vrste nepremičnin pa je določena z najnižjim
razredom vrednosti, da ustreza najcenejši nepremičnini na trgu nepremičnin.
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Razlike med razredi vrednosti vrednostnih ravni posameznih vrst nepremičnin se določijo tako, da so
razlike med razredi višjih vrednosti med 10 % in 15 %, razlike med razredi nižjih vrednosti pa med
15 % in 20 %. Število vrednostnih con, njihove meje ter število vrednostnih ravni se med modeli
vrednotenja razlikujejo (Preglednica 39). Ustrezno zasnovani kartografski prikazi vrednostnih con s
pripisano vrednostno ravnjo so lahko v podporo razumevanju modelov vrednotenja ter hitrejši zaznavi
morebitnih odklonov od omenjenih ciljev množičnega vrednotenja. Število vrednostnih con po
posameznem modelu, kot prikazuje Preglednica 39, je skupno število vseh posameznih geografskih
enot (vrednostnih con), ki jim je pripisana vrednostna raven.
Preglednica 39: Število vrednostnih con, vrednostnih ravni, enot vrednotenja in skupna vrednost
nepremičnin (na dan 7. 5. 2016) po modelih vrednotenja (vir: Geodetska uprava RS (2016); lastni
izračun)
Table 39: Number of value zones, value levels, units of valuation and summarized real property value
(valid on 7. 5. 2016) by value models (source: Geodetska uprava RS (2016); Authors' own calculation)

Ime modela
Stanovanja

Število
Šifra
vrednostnih
modela
con
STA
329

Število
vrednostnih
ravni
19

Število enot
vrednotenja

Skupna
vrednost

329.469

26.685.015.973

Eno- in dvostanovanjske stavbe

HIS

382

20

944.839

44.571.018.021

Pisarne
Nepremičnine za industrijsko
proizvodnjo
Posebne kmetijske nepremičnine
(ostalo)
Posebne kmetijske nepremičnine –
zidanice
Druge posebne nepremičnine za
javno rabo
Kmetijska zemljišča

PPP

155

19

50.289

9.404.347.864

IND

75

8

30.950

4.382.329.013

PKO

1

1

490.438

277.543.302

PKZ

1

1

30.793

473.320.533

PNJ

91

12

10.143

1.567.538.399

KME

59

15

3.247.966

7.183.288.097

Gozdna zemljišča

GOZ

16

8

1.638.900

4.409.140.981

Druga zemljišča

ZDR

380

20

1.058.375

3.607.335.147

Zemljišča za gradnjo stavb

ZGS

380

20

82.261

1.982.681.345

Pozidana zemljišča

PSZ

380

20

55.540

1.007.111.134

Druge stavbe
Nepremičnine za posebno
industrijsko proizvodnjo
Bencinski servisi

PND

1

1

81.637

299.104.051

INP

1

1

3.006

738.946.589

PNB

8

3

2.122

585.669.206

Druge posebne nepremičnine
Nepremičnine za proizvodnjo
električne energije
Nepremičnine za izkoriščanje
mineralnih surovin
Pristanišča

PND

1

1

81.637

299.104.051

PNE

1

1

3.613

3.603.911.773

PNM

1

1

2.331

53.127.891

PNP

2

2

648

682.953.316

Lokali

PPL

268

19

35.315

5.370.512.890

Podskupine posebnih nepremičnin

PPN

1

1

773

110.712.264

-

2.533

-

Skupaj

8.181.045 117.294.711.840
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V nadaljevanju je podrobneje analiziran model vrednotenja za eno- in dvostanovanjske stavbe (HIS),
ki ga oblikuje 382 vrednostnih con (največ med vsemi modeli vrednotenja nepremičnin), razvrščenih v
20 vrednostnih ravni. Uporabljen pristop se lahko izvede za preostale modele vrednotenja, kar sicer
presega namen in obseg disertacije. Model vrednotenja HIS obsega skupaj 944.839 enot vrednotenja, v
skupni vrednosti 44.571.018.021 EUR (stanje na dan 7. 5. 2016), kar predstavlja največji delež med
vsemi skupinami nepremičnin. Model je oblikovan tako, da razmerje med ocenjeno tržno vrednostjo
referenčne nepremičnine,136 razvrščene v prvo vrednostno raven (36.300 EUR) in dvajseto vrednostno
raven (500.000 EUR), znaša 13,89. Tovrstno razmerje v modelu za stanovanja (STA) znaša 6,96, v
modelu za druga zemljišča (ZDR) je razmerje k = 1 : 48,9, v modelu za pozidana zemljišča (PSZ) je k
= 1 : 55 in v modelu za zemljišča za gradnjo stavb (ZGS) je razmerje k = 1 : 60.
7.6 Analiza sosednosti vrednostnih con in vrednostnih ravni modela vrednotenja za eno- in
dvostanovanjske stavbe (HIS)
Za podrobnejšo analizo sosednosti vrednostnih con in njim pripisanih vrednostnih ravni smo izdelali
algoritem iskanja sosedov posamezne vrednostne cone. Podatki kažejo, da ima vsaka vrednostna raven
v povprečju 4,75 sosedov (Preglednica 40). Kolmogorov-Smirnov test kaže, da število sosedov
vrednostnih con za model HIS ni normalno porazdeljeno.
Preglednica 40: Opisna statistika sosedstva vrednostnih con za model HIS (vir: lastni izračun)
Table 40: Descriptive statistics of neighborhood value zones for the model HIS (source: Authors' own
calculation)

Število sosedov
vrednostnih con

Št. con

Min

Maks

382

1

19

Aritmetična Standardni Koeficient
sredina
odklon
asimetrije
4,75

3,15

1,07

Koeficient
sploščenosti
1,41

Vrednostne cone, ki v naravi predstavljajo geometrijske like, ponavadi nepravilnih konkavnih ali
konveksnih oblik, z odsekoma ravnim robom (sklenjeno zaporedje daljic), pretvorimo v obliko grafa
𝐺, pri čemer točke grafa predstavljajo vrednostno cono. Vrednostne cone za model HIS predstavljajo
graf 𝐺 s 382 točkami in 1.814 povezavami. Za obravnavo sosednosti vrednostnih con in njim
pripisanih vrednostnih ravni oblikujemo končni utežni graf 𝐺 z 𝑛 točkami {𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑛 }. Povezave
med točkami tako zasnovanega grafa tvorimo samo med sosedi 1. reda. Vsaki točki grafa (vrednostni
coni) priredimo natanko eno vrednostno raven 𝑖, 𝑖 = 1 … 20. Na podlagi tega dobimo končni
enostaven (neusmerjen) graf 𝑉 z 20 točkami in 121 povezavami. Preglednica 41 prikazuje število
vrednostnih con glede na največjo razliko dmax med vrednostnimi ravnmi (opazovanja samo med
sosednjimi vrednostnimi conami).
Podatki v Preglednici 41 kažejo, da 152 vrednostnih con modela HIS meji na vrednostne cone enake
vrednostne ravni (dmax = 0). Pri tem velja, da imata dve vrednostni coni sosede, katerih razlika
vrednostnih ravni dmax znaša 12, in dve, kjer je dmax = 15. Slika 63 prikazuje prostorsko porazdelitev
dmax po velikostnih razredih in Slika 64 detajl območja, kjer je dmax = 15.
136

Referenčna nepremičnina za model vrednotenja za hiše ima naslednje lastnosti: šifra dejanske rabe 1110001 (samostoječa
hiša), neto tlorisna površina 150 m2, površina zemljišča 600 m2, zgrajena v obdobju med letoma 1975 in 1984. Nepremičnina
nima obnovljene strehe, fasade, obnovljenih oken in inštalacij. Ima elektriko, vodovod, centralno ogrevanje in kanalizacijo.
Material nosilne konstrukcije je opeka, razmerje površin med uporabno in neto tlorisno površino je večje od 0,8 ter ni v
bližini linijskih objektov.
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Preglednica 41: Število vrednostnih con glede na največjo razliko dmax s sosednjimi vrednostnimi
ravnmi (vir: lastni izračun)
Table 41: Number of value zones in relation to the maximum difference dmax between neighboring
value levels (source: Authors' own calculation)
dmax
Število
con

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

152

33

80

85

69

56

26

5

11

6

3

4

2

0

0

2

Legenda:
dmax ≥ 12

8 ≤ dmax ≤ 11
6 ≤ dmax ≤ 7
3 ≤ dmax ≤ 5
dmax = 2
dmax = 1
meja vrednostnih con

Slika 63: Največja razlika vrednostnih ravni med sosednjimi vrednostnimi conami (vir: meje
vrednostnih con (Geodetska uprava RS (2015); lastni izračun in prikaz)
Figure 63: The biggest difference of value levels between neighboring value zones (source: boundaries
of value zones (Geodetska uprava RS (2015); Authors' own calculation and presentation)
Tabelarni zapisi rezultatov analize sosednosti vrednostnih con in njim pripisanih vrednostnih ravni
imajo omejeno informacijsko vrednost. S kartografskim prikazom na Sliki 63 pridobimo pomembne
informacije o prostorski razporeditvi obravnavanih odnosov, za izvedbo denimo na določeno območje
usmerjenih analiz in raziskav zakonitosti, vplivov, vzorcev idr. Kartografski prikaz na Sliki 63 na še
bolj jasen in učinkovit način prikaže razlike med vrednostnimi ravnmi vrednostnih con na izbranem
območju. Ob različnih barvah vrednostnih con so vrednostne ravni poudarjene z višinskimi razlikami.
Uporabnika tovrstnih prikazov lahko z izborom ustreznih barv in izrazitejšim poudarkom razlik med
vrednostnimi ravnmi še dodatno opozorimo na obravnavano problematiko. Z dodatnimi
kartografskimi znaki (ceste, reke, jezero) uporabniku nudimo dodatno podporo pri orientaciji v
prostoru. Še primernejši so dinamični in uporabniško prilagodljivi prikazi tovrstne vsebine, z
možnostjo dodajanja in odvzema podatkovnih slojev, spremembe pogleda, merila, obravnavanih
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razmerij idr. Za ustreznejše razumevanje nastalih razlik je smiselno prikazati tudi topografske in druge
lastnosti (raba zemljišč) obravnavanega območja.

Spodnje Gorje
Zgornje Gorje

19

Poljščica pri

BLED

17

Gorjah

Krnica
Zaboršt

Blejsko jezero

15
Koritno

4
12

5

Ribno

Spodnja vas
Sava Bohinjka

Zgornja vas

Legenda:

15

jezero, reka

vrednostna raven

lokalna cesta

regionalna cesta

Vir podatkov: vrednostne cone, vrednostne ravni, ceste, vodna telesa (Geodetska uprava RS)
Slika 64: 3R-prikaz vrednostne cone HIS_376263, vrednostne ravni 19 in sosednjih vrednostnih con
(vir: Geodetska uprava RS (2015); lastni prikaz)
Figure 64: 3D-representation of value zone HIS_376263, with value level 19 and neighboring value
zones (source: Geodetska uprava RS (2015); Authors' own presentation)
Največje razlike dmax med vrednostnimi ravnmi sosednjih vrednostnih con so, kot kaže Slika 63, na
območju gorenjske statistične regije. Razlika dmax = 12 je denimo med cono ID376351 (vrednostna
raven 16) in cono ID376281 (vrednostna raven 4), med cono ID376381 (vrednostna raven 4) in cono
ID376263 (vrednostna raven 19) pa celo znaša dmax = 15. Če ugotovljene razlike prevedemo v
vrednosti referenčnih nepremičnin v posameznih vrednostnih conah, ugotovimo, da le 28,9 % parov
sosednjih vrednostnih con ustreza cilju množičnega vrednotenja nepremičnin, da se vrednosti
referenčnih nepremičnin v sosednjih vrednostnih conah razlikujejo od 10 % do 25 % (Geodetska
uprava RS, 2013). V vseh ostalih primerih, ko je dmax ≥ 2, velja, da je razmerje ocenjenih tržnih
vrednosti referenčnih nepremičnin večje kot 1 : 1,25 (Preglednica 42).
Preglednica 42: Odstotek razlik vrednosti referenčnih nepremičnin med sosednjimi vrednostnimi
conami po modelu vrednotenja HIS (vir: lastni izračun)
Table 42: Percentage of differences of values of reference property between neighboring value zones
of value model HIS (source: Authors' own calculation)
Največja razlika
vrednosti (v %)

do 15

15–20

20–50

50–100

100–150

Odstotek vseh parov

13,2

5,7

25,5

27,4

13,2

150–200 200–250 250–300
4,7

3,8

2,8

Več kot
300
3,8
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Ugotovljene razlike v davčni osnovi istovrstnih nepremičnin med sosednjimi vrednostnimi conami
pomenijo, kot navaja Ustavno sodišče RS (2014), odmik od načela pravičnosti. Načelo enakomerne
porazdelitve davčnega bremena (izpeljano iz ustavnega načela enakosti pred zakonom) mora
zagotavljati, da enakomernost v davčni obremenitvi učinkuje v vsakem posamičnem primeru odmere
davka (do zavezanca ali nepremičnine natančno). To pomeni, da mora ureditev obdavčitve
nepremičnin omogočati pravno in dejansko enako obravnavo davčnih zavezancev.
V nadaljevanju za mestne občine analiziramo vrednostne cone in pripisane vrednostne ravni za modele
vrednotenja za eno- in dvostanovanjske stavbe (HIS), stanovanja (STA) ter nepremičnine za poslovni
namen, in sicer pisarne (PPP), lokale (PPL) in nepremičnine za industrijsko proizvodnjo (IND).
Analiza temelji na proučitvi vrednostnih con in njim pripisanih vrednostnih ravni za mestne občine,
pri čemer upoštevamo podatke za posplošene tržne vrednosti referenčnih nepremičnin na posamezni
vrednostni ravni. Izbor mestnih občin temelji na njihovem pomenu na gospodarskem, ekonomskem,
socialnem, kulturnem, nepremičninskem in drugih področjih. V mestih občinah je 44 % vseh
poslovnih subjektov v Sloveniji, ki so v povprečju višje razvite od nacionalnega povprečja (povprečna
vrednost koeficienta razvitosti znaša k = 1,17). Pri tem vrednost nepremičnin v mestnih občinah,
vrednotenih po modelu HIS, znaša 33 % vseh tovrstnih nepremičnin v Sloveniji, po modelu STA 65 %
vrednosti vseh, po modelu PPP 70 % vrednosti vseh, po modelu PPL 60 % vrednosti vseh in 39 %
vrednosti vseh nepremičnin za industrijsko proizvodnjo (IND). Ob tem so v mestnih občinah zaznane
tudi najvišje razlike davčnega bremena od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za uporabo
istovrstnih nepremičnin med sosednjimi conami plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
V Preglednici 43 oznaka min oziroma maks pomeni najnižjo oziroma najvišjo vrednostno raven v
posamezni občini glede na model vrednotenja. Oznake rHIS, rSTA idr. predstavljajo razmerje med
posplošeno tržno vrednostjo referenčne nepremičnine v vrednostni coni z najvišjo vrednostno ravnjo
in tržno vrednostjo referenčne nepremičnine v vrednostni coni z najnižjo vrednostno ravnjo.
Preglednica 43: Vrednostne ravni po modelih vrednotenja v mestnih občinah (vir: lastni izračun)
Table 43: Value levels by value models in municipalities (source: Authors' own calculation)
Model HIS
Mestna občina min maks 𝑟HIS

Model STA

Model PPP

Model PPL

Model IND

min maks 𝑟STA

min maks 𝑟PPP

min maks 𝑟PPL

min maks 𝑟IND

Celje

6

13

2,1

5

10

1,7

7

12

1,9

5

11

2,7

2

6

2,5

Koper

8

17

2,4

8

16

2,3

8

15

2,3

8

13

2,2

3

8

2,1

Kranj

5

16

3,3

4

13

2,6

4

13

3,2

3

14

6,2

1

6

3,1

Ljubljana

7

20

3,4

6

19

3,8

7

19

4,1

5

16

5,9

2

7

2,6

Maribor
Murska
Sobota
Nova Gorica

6

15

2,6

3

11

2,5

8

10

1,3

7

15

3,6

1

5

2,8

5

8

1,4

2

7

1,8

6

12

2,1

5

9

2,0

2

4

1,7

5

15

3,0

3

14

3,3

3

13

3,7

3

13

5,3

1

5

2,8

Novo mesto

5

12

3,3

4

11

2,2

5

12

2,5

5

13

3,7

1

6

3,1

Ptuj
Slovenj
Gradec

5

10

1,7

3

9

2,0

5

10

1,9

5

10

2,3

4

4

1,0

3

9

2,1

3

7

1,6

3

9

2,3

3

9

2,8

1

4

2,2

se nadaljuje …
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Velenje

5

11

1,9

3

Min.
Maks.
Povprečna
vrednost
Koeficient
variacije

8

1,8

4

3

8

1,4

8

20

3,4

5,5

13,3

2,5

10

2,2

3

2

7

1,6

8

19

3,8

4,0

11,4

2,3

9

2,8

1

5

3

9

1,3

8

19

4,1

5,5

12,3

2,5

2,8

3

9

2,0

1

4

1

8

16

6,2

4

8

3,1

4,7

12,0

3,6

1,7

5,5

2,4

22,6 26,5 27,4 41,3 32,1 28,3 32,6 22,0 31,4 33,9 20,1 40,2 55,7 22,6 25,0

Podatki v Preglednici 43 kažejo, da v mestnih občinah največje razmerje davčnih osnov (posplošene
tržne vrednosti) referenčne nepremičnine za eno- in dvostanovanjske stavbe (HIS) znaša 𝑟HIS = 3,4, za
stanovanske stavbe (STA) 𝑟STA = 3,4, za pisarne (PPP) 𝑟PPP = 4,1 (v vseh primerih v mestni občini
Ljubljana). Največje razmerje davčnih osnov za lokale (PPL) znaša 𝑟PPL = 6,2 v mestni občini Kranj
in največje razmerje za nepremičnine za industrijsko proizvodnjo (IND) pa 𝑟IND = 3,1 (v mestnih
občinah Novo mesto in Kranj). Najvišje povprečno razmerje v vseh obravnavanih skupinah
nepremičnin med posplošeno tržno vrednostjo nepremičnin v vrednostni coni z najvišjo in najnižjo
vrednostno ravnjo je v mestnih občinah Ljubljana (1 : 4), Kranj (1 : 3,7) in Nova Gorica (1 : 3,6).
7.7 Analiza davčnih osnov istovrstnih nepremičnin glede na cone plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v mestnih občinah
V nadaljevanju analiziramo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po mestnih občinah, in sicer
za primer stavbnega zemljišča za stanovanjsko rabo in poslovno rabo. Ob tem upoštevamo:
- opremljenost s komunalnimi objekti in napravami: vsa razpoložljiva opremljenost;
- cona 1: območje, ki je opredeljeno kot najugodnejša lega in z najvišjo ravnjo opremljenosti s
komunalnimi objekti in napravami;
- cona n: območje, ki je ponavadi najbolj oddaljeno od mestnega središča in ima najnižjo stopnjo
opremljenosti s komunalnimi objekti in napravami, slabšo dostopnost do javnih funkcij, prometnih
povezav idr.;
- oprostitve, delna oprostitev ali znižanje plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča: niso
upoštevane;
- uporaba: upoštevano je, da je stavbno zemljišče v uporabi.
V Preglednici 44 so navedeni podatki o coni 1 in coni n plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča po mestnih občinah, v skladu z Odloki o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
Za namen analize so proučena merila in točke, opredeljene v odlokih mestnih občin, ter sklepi o
določitvi vrednosti točk za izračun višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017.
Število točk se med občinami razlikuje, zaradi meril odloka. Na podlagi podatkov o številu točk in
vrednosti točke smo izračunali višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za m2 površine.
Rezultate analize davčnih osnov istovrstnih nepremičnin v coni 1 in coni n za površine za stanovanjski
namen prikazuje Preglednica 45.
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Preglednica 44: Podatki o conah plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestnih
občinah (vir: odloki občin)
Table 44: Data about zones of payment of the charge of the use of building ground in municipalities
(source: degree of municipalities)
Mestna občina

Cona 1

Cona n

Celje

1.A območje – posebno pridobitno
območje:
Obsega
območje
ob
Mariborski in Kidričevi cesti v smeri od
križišča teh dveh cest navzven ter
območje ob športnih objektih Arena in
Zlatorog, kjer je največ dnevnih
migracij, stopnja splošne in individualne
komunalne opremljenosti je dobro
razvita, na območju ob športnih objektih
so zgoščene javne in poslovne funkcije,
za navedeno območje pa so izdelani
podrobnejši prostorski akti.

4. območje: Obsega predvsem razpršeno
in obcestno zazidavo, predvsem na
manjših stanovanjskih in ruralnih
območjih, kjer je stopnja splošne
komunalne opremljenosti razvita slabše
od 3. območja po tem odloku in za
katere so večinoma izdelani manj
podrobni prostorski akti.

Koper

1. območje, ki obsega območje starega 10. območje obrtno industrijske cone na
mestnega jedra Kopra
Srminu

Kranj

I. območje: Stavbna zemljišča v širšem VII. območje: Druga stavbna zemljišča
mestnem središču
na območju mestne občine Kranj.

Ljubljana

Območje 1: Stavbna zemljišča v ožjem Območje VII: Ostala stavbna zemljišča
mestnem središču
na območju mestne občine Ljubljana, ki
so
opremljena
z
vodovodnim,
električnim in cestnim omrežjem

Nova Gorica

1.
kakovostno
skupino
območij 6. kakovostno skupino območij
predstavljajo Nova Gorica in Pristava ter predstavljajo preostali deli naselij, ki
zahodni del naselja Rožna Dolina in niso zajeta v enem od prejšnjih območij
južni del naselja Solkan

Novo mesto

1. območje: Stavbna zemljišča v ožjem 5. območje: Vsa ostala stavbna
mestnem središču
zemljišča, ki niso zajeta v prva štiri
območja

Maribor

1.A območje, ki obsega: Na zahodu od 4. območje zajema vsa stavbna
železniške proge Maribor–Dravograd po zemljišča v občini Maribor, ki niso
Titovi cesti in Ulici Talcev do Ulice zajeta v 1., 2. in 3. območju.
kneza Koclja. Na severu poteka meja od
Ulice talcev po Ulici kneza Koclja in se
nadaljuje do železniške proge Maribor –
Ljubljana, ki je meja na vzhodu. Na
južni strani je območje omejeno z
železniško progo Maribor–Dravograd do
sekanja s Titovo cesto.
se nadaljuje …
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Murska Sobota

I. območje, ki obsega ureditveno II. območje, ki obsega ureditvena
območje mesta Murska Sobota
območja naselij Bakovci, Černelavci,
Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci,
Polana, Rakičan, Satahovci in Veščica

Ptuj

V prvo cono spadajo: Arbajterjeva ulica,
Arnuševa ulica, Anželova ulica,
Aškerčeva ulica, Bevkova ulica, Cafova
ulica, Cankarjeva ulica, Cesta 8. avgusta
do križišča z Anželovo ulico, Ciril
Metodov drevored, Cvetkov trg, Črtkova
ulica izd.

V tretjo cono spadajo: ostala naselja v
Mestni občini Ptuj – Grajena,
Grajenščak, Kicar, Krčevina pri
Vurbergu, Mestni vrh, Podvinci,
Spodnji Velovlek, Spuhlja, del naselja
Žabjak–Gernce (od hišne številke 30 do
38)

Slovenj Gradec

1. območje: V to območje se uvrščajo
stavbna zemljišča v mejah mesta
Slovenj Gradec in industrijske cone
Pameče

3. območje: V to območje se uvrščajo
vsa ostala stavbna zemljišča na območju
mestne občine Slovenj Gradec, ki so
opremljena
vsaj
z
vodovodom,
električnim omrežjem in cesto

Velenje

Območje A, ki obsega mestno središče Območje C, ki obsega ostale katastrske
Velenja
občine mestne občine Velenje

Preglednica 45: Podatki za cono 1 in cono n plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za stanovanjski namen v mestnih občinah (vir: odloki občin; lastni izračun)
Table 45: Data about zone 1 and zone n of payment of the charge of the use of building ground for
residential purpose in municipalities (source: decrees of municipalities, Authors' own calculation)
Število točk
Mestna občina
Celje
Kranj
Ljubljana
Novo mesto
Nova Gorica
Murska Sobota
Ptuj
Velenje
Koper
Slovenj Gradec
Maribor
Min
Maks
Povprečna
vrednost
Koeficient
variacije

Cona 1

Cona n

Višina nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v EUR/m2
Cona 1
Cona n
0,9
0,6
1,0
0,8
1,3
1,1
0,8
0,5
0,6
0,4
0,9
0,9
1,0
0,5
1,7
1,1
3,0
1,0
0,8
0,8
1,2
0,9
0,6
0,4
1,7
1,1

𝑟cona1/cona 𝑛
1,3
1,3
1,2
1,8
1,5
1,0
1,8
1,5
2,9
1,1
1,3
1,0
2,9

78
290
225
300
100
120
240
760
160
170
-

58
230
195
170
65
118
155
265
150
130
-

-

-

1,2

0,8

1,5

-

-

52,9

30,3

32,6
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Najvišje razmerje v višini nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjski namen je v
mestni občini Koper (𝑟cona1/cona 𝑛 = 2,9), kjer je višje kot v primeru posplošene tržne vrednosti
nepremičnin, vrednotenih po modelu STA (𝑟STA = 2,3) oziroma nepremičnin, vrednotenih po modelu
HIS (𝑟HIS = 2,4). V vseh ostalih mestnih občinah je razmerje med najvišjo in najnižjo višino
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za uporabo m2 stavbnega zemljišča za stanovanjski
namen nižje kot v primeru posplošene tržne vrednosti nepremičnin, vrednotenih po modelu STA in
HIS.
Rezultate analize davčnih osnov istovrstnih nepremičnin v coni 1 in coni n za površine za poslovni
namen prikazuje Preglednica 46.
Preglednica 46: Podatki za cono 1 in cono n plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za poslovni namen v mestnih občinah (vir: odloki občin; lastni izračun)
Table 46: Data about zone 1 and zone n of payment of the charge of the use of building ground for
business purpose in municipalities (source: decrees of municipalities, Authors' own calculation)
Število točk
Mestna občina
Celje
Kranj
Ljubljana
Novo mesto
Nova Gorica
Murska Sobota
Ptuj
Velenje
Koper
Slovenj Gradec
Maribor
Min
Maks
Povprečna
vrednost
Koeficient
variacije

Višina nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v EUR/m2
Cona 1
Cona n
90,1
2,0
5,6
2,6
10,5
3,9
9,5
1,0
204,0
5,4
4,6
1,8
2,8
1,5
7,0
2,3
9,9
2,2
6,7
2,6
107,9
2,0
2,8
1,0
204,0
3,9

𝑟cona1/cona 𝑛
44,1
2,1
2,7
9,9
38,1
2,6
1,8
3,0
4,6
2,6
53,9
1,8
53,9

Cona 1
8.097
1.630
1.800
1.510
3.050
600
960
2.490
1.260
15.080
-

Cona n
183,75
770
670
360
80
235
315
545
490
280
-

-

-

41,7

2,5

15,0

-

-

149,5

46,7

126,4

Povprečno davčno breme nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovni namen v mestnih
občinah v coni 1 v letu 2017 znaša 41,7 EUR/m2, v coni n pa 2,5 EUR/m2. Najvišje davčno breme
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na m2 stavbnega zemljišča za poslovni namen v coni 1 je
v mestni občini Nova Gorica, in sicer v primeru rabe stavbnega zemljišča za bencinske servise.
Najnižje davčno breme nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na m2 stavbnega zemljišča za
poslovni namen v coni 1 je v mestni občini Ptuj (2,8 EUR/m2). Koeficient variacije davčnih bremen v
občinah za cono 1 znaša 𝑘1 = 149,5, za cono n pa 𝑘𝑛 = 46,7. V povprečju razmerje 𝑟cona1/cona 𝑛 v
mestnih občinah znaša 15 : 1. Razmerje davčnega bremena v primeru nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za poslovni namen v coni 1 glede na cono n v mestnih občinah je pomembno
višje kot povprečno razmerje v primeru posplošene tržne vrednosti nepremičnin v coni z najvišjo in
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najnižjo vrednostno ravnjo v vseh treh skupinah vrednotenja PPP (povprečna vrednost 𝑟̅PPP = 2,5),
PPL (povprečna vrednost 𝑟̅PPL = 3,6) in IND (povprečna vrednost 𝑟̅IND = 2,4). Najvišja razmerja
𝑟cona1/cona 𝑛 so v mestnih občinah Maribor (53,9:1), Celje (44,1:1) in Nova Gorica (38,1:1). V mestni
občini Maribor je razmerje 𝑟cona1/cona 𝑛 najvišje med vsemi mestnimi in tudi ostalimi občinami v
Sloveniji. Pri tem je omenjeno razmerje za kar 41,5-krat višje kot razmerje med cono 1 in cono n v
primeru nepremičnin, vrednotenih po modelu PPP (𝑟PPP = 1,3). V primeru nepremičnin za industrijski
namen razmerje 𝑟cona1/cona 𝑛 znaša 4,6 (𝑟IND = 2,8).
S pomočjo kartografskih prikazov nazorneje prikažemo obravnavana razmerja in njihove razlike glede
na opazovana območja – cone plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma
vrednostne cone. S pomočjo kartografskih prikazov lahko na učinkovitejši način opazujemo odnose
med opazovanimi vrednostmi v posameznih conah, pri čemer lahko analizo in interpretacijo rezultatov
podkrepimo s prikazom potrebnih prostorskih pojavov in drugih dejavnikov.
Glede na rezultate primerjalne analize v nadaljevanju analiziramo in kartografsko prikažemo
obravnavane odnose za mestno občino Maribor. Slika 65 prikazuje cone plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Maribor.

Vir podatkov:

meja mestne občine Maribor, ceste, vodna telesa (Geodetska uprava RS), meje con plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Mestna občina Maribor, 2005)

Slika 65: Cone plačevanja nadomestila v mestni občini Maribor (vir: lastni prikaz)
Figure 65: Zones of payment of the charge of the use of building ground in municipality of Maribor
(source: Authors' own presentation)
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V nadaljevanju analiziramo razmerja davčnega bremena za nepremičnine za stanovanjski in, posebej,
poslovni namen med sosednjimi conami v mestni občini Maribor. Mestna občina Maribor je členjena
na 5 con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in na 9 vrednostnih con modela STA
ter modela HIS.
V mestni občini Maribor v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča povprečno razmerje
davčnega bremena za nepremičnine za stanovanjski namen med sosednjimi conami znaša 𝑟̅NUSZ_STA =
110,8 %. Najvišje razmerje je med cono 1 in 3 (𝑟NUSZ__STA_1/3 = 1,21) ter cono 2 in 4
(𝑟NUSZ_STA_2/4 = 1,15) (Slika 66).

Legend
Legenda:
cona 1A

𝑟NUSZ__STA_1/3 = 1,21

cona 1

𝑟NUSZ__STA_1A/2 = 1,13

cona 2
cona 3

𝑟NUSZ__STA_2/3 = 1,08

cona 4
cesta
Reka Drava

3

𝑟NUSZ__STA3/4 = 1,08

1

4

1A
2

3

3
3
4

Vir podatkov:

meja mestne občine Maribor (Geodetska uprava RS), meje con plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (Mestna občina Maribor, 2005)

Slika 66: Davčno breme v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjski namen
po conah v mestni občini Maribor (vir: lastni prikaz)
Figure 66: Tax burden in system of the charge of the use of building ground in municipality of
Maribor (source: Authors' own presentation)
Razmerja davčnega bremena za nepremičnine, vrednotene po modelu STA, med sosednjimi
vrednostnimi conami prikazuje Slika 67. Razmerja davčnih bremen opazujemo za istovrstne
nepremičnine. Izbrana referenčna nepremičnina, vrednotena po modelu STA, je stanovanje, površine
60 m2, zgrajeno v obdobju 1975–1984. Povprečno razmerje davčnega bremena med sosednjimi
vrednostnimi conami 𝑟̅STA = 1,33. Najvišje razmerje je med vrednostnima conama vrednostne ravni 9
in 4 (𝑟STA_9/4 = 1,77) ter med vrednostnima conama vrednostne ravni 11 in 6 (𝑟STA_11/6 = 1,72).
Razmerja davčnega bremena za nepremičnine, vrednotene po modelu HIS med sosednjimi
vrednostnimi conami v mestni občini Maribor prikazuje Slika 68.
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Legend
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Vir podatkov:

meja mestne občine Maribor, meje vrednostnih con (Geodetska uprava RS)

Slika 67: Davčno breme za nepremičnine, vrednotene po modelu STA, po vrednostnih conah v mestni
občini Maribor (vir: lastni prikaz)
Figure 67: Tax burden for real property for model STA, by value zones in municipality of Maribor
(source: Authors' own presentation)
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Slika 68: Davčno breme za nepremičnine, vrednotene po modelu HIS, po vrednostnih conah v mestni
občini Maribor (vir: lastni prikaz)
Figure 68: Tax burden for real property for model HIS, by value zones in municipality of Maribor
(source: Authors' own presentation)
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Razmerja davčnih bremen opazujemo za istovrstne nepremičnine. Izbrana referenčna nepremičnina,
vrednotena po modelu STA, je enostanovanjska hiša, površine 175 m2, zgrajena v obdobju 1975–1984.
Povprečno razmerje davčnega bremena med sosednjimi vrednostnimi conami 𝑟̅HIS = 1,31. Najvišje
razmerje je med vrednostnima conama vrednostne ravni 15 in 10 (𝑟15/10 = 1,91) ter med
vrednostnima conama vrednostne ravni 11 in 6 (𝑟12/8 = 1,70).
V skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišče mestne občine Maribor (Mestna
občina Maribor, 2005) se stavbna zemljišča za poslovni namen glede na rabo razvrščajo v 6 skupin. V
nadaljevanju se osredotočamo na nepremičnine za poslovni namen – Skupino 4, ki obsega zemljišča
gospodarskih subjektov, ki sodijo med ostale poslovne namene. Pri tem upoštevamo določilo Odloka,
ki določa dodatnih 200 do 500 točk zaradi izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v
gospodarskih dejavnostih, ki je posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča. Izjemno
ugodne lokacije so na stavbnih zemljiščih znotraj 1. območja. V skladu z Odlokom se za stavbna
zemljišča za obravnavani poslovni namen, ki ležijo v 1. območju, pripiše od 200 do 500 točk.
Razmerja davčnega bremena za poslovne nepremičnine med sosednjimi conami prikazuje Slika 69.
Razmerja davčnih bremen opazujemo za istovrstne nepremičnine. Izbrana referenčna nepremičnina je
pisarna, površine 40 m2, zgrajena v obdobju 1975–1984. Povprečno razmerje davčnega bremena med
sosednjimi conami 𝑟̅NUSZ_pisarna = 2,42. Če upoštevamo dodatne točke (200–500 točk) za stavbna
zemljišča v 1. območju, znaša 𝑟̅NUSZ_pisarna od 2,42 do 2,62. Najvišje razmerje je med conama
vrednostne ravni 1 in 3 (𝑟NUSZ_pisarna_1/3 = 5,69 – 6,62) ter med conama 1 in 2 (𝑟NUSZ_pisarna_1/2 =
2,93 – 3,42) ).

Legend
Legenda:

𝑟NUSZ_pisarna_1/2 = 2,94

cona 1A

𝑟NUSZ_pisarna_1/1A = 1,62

cona 1
cona 2

𝑟NUSZ_pisarna_1/3 = 5,68

cona 3
cona 4
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Reka Drava

3

4
3

1

1A

2
𝑟NUSZ_pisarna_3/3 = 1,94

Vir podatkov:

4
3

meja mestne občine Maribor (Geodetska uprava RS), meje con plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (Mestna občina Maribor, 2005)

Slika 69: Davčno breme v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stavbna zemljišča
za poslovni namen po conah v mestni občini Maribor (vir: lastni prikaz)
Figure 69: Tax burden in the system of the charge of the use of building ground for building ground
for business use in municipality of Maribor (source: Authors' own presentation)
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Razmerja davčnega bremena za nepremičnine, vrednotene po modelu PPP, med sosednjimi
vrednostnimi conami prikazuje Slika 70. Razmerja davčnih bremen opazujemo za istovrstne
nepremičnine. Izbrana referenčna nepremičnina, vrednotena po modelu PPP, je pisarna, površine
40 m2, zgrajena v obdobju 1975–1984. Povprečno razmerje davčnega bremena med sosednjimi
vrednostnimi conami 𝑟̅PPP = 1,31. Najvišje razmerje je med vrednostnima conama vrednostne ravni
12 in 8 (𝑟PPP_12/8 = 1,64) ter med vrednostnima conama vrednostne ravni 12 in 9 (𝑟PPP_12/9 = 1,45).
Razmerja davčnega bremena za nepremičnine, vrednotene po modelu PPL, med sosednjimi
vrednostnimi conami opazujemo za istovrstne nepremičnine. Izbrana referenčna nepremičnina,
vrednotena po modelu PPL, je lokal, površine 40 m2, zgrajen v obdobju 1975–1984. Povprečno
razmerje davčnega bremena med sosednjimi vrednostnimi conami 𝑟̅PPL = 1,98. Najvišje razmerje je
med vrednostnima conama vrednostne ravni 15 in 7 (𝑟PPL_15/7 = 3,23) ter med vrednostnima conama
vrednostne ravni 14 in 7 (𝑟PPL_14/7 = 3,23).
Legend
Maribor PPP
<all other values>
Legenda:
𝑟
= 1,43
vrednostna
ST_RAVNIraven:_________________ PPP_13/10
8

𝑟PPP_12/8 = 1,65
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10
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13
cesta
Reka Drava

Vir podatkov:

meja mestne občine Maribor (Geodetska uprava RS), meje con plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (Mestna občina Maribor, 2005)

Slika 70: Davčno breme za nepremičnine, vrednotene po modelu PPP, po vrednostnih conah v mestni
občini Maribor (vir: lastni prikaz)
Figure 70: Tax burden for real property for model PPP, by value zones in municipality of Maribor
(source: Authors' own presentation)
Do razlik v davčnem bremenu v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko, kot
omenjeno, pride tudi na mejah občin. V nadaljevanju je izvedena primerjalna analiza davčnega
bremena za mestno občino Maribor ter vse sosednje občine: Kungota, Pesnica, Lenart, Duplek,
Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica, Ruše in Selnica ob Dravi (Preglednica 47).
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Preglednica 47: Davčno breme po vrstah rabe nepremičnin in conah v mestni občini Maribor in
sosednjih občinah (vir: odloki občin, lastni izračun)
Table 47: Tax burden by type of use of real property and by zones in municipality of Maribor and in
neighboring municipalities (source: decree of municipalities; Authors' own calculation)

Občina
Maribor

Kungota

Pesnica

Lenart

Duplek

Miklavž na Dr. polju
Hoče
Ruše

Selnica ob Dravi
Najmanjša vrednost
Največja vrednost
Povprečna vrednost
Koeficient variacije

Cona
1A
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
4
2
1

Raba stavbnega zemljišča in
višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v EUR/m2
Stanovanjska Bencinska črpalka
Lokal
Banka
1,22
8,01
10,87
18,74
1,22
1,59
14,45
18,74
1,07
4,43
7,30
18,74
1,00
2,29
5,15
18,74
0,93
2,29
5,15
18,74
0,32
1,76
0,35
0,56
0,23
1,73
0,29
0,53
0,13
1,59
0,20
0,39
0,21
10,50
2,10
9,66
0,17
9,66
1,68
8,44
0,08
9,24
1,26
4,20
0,23
10,42
2,32
6,95
0,17
10,19
1,85
6,37
0,12
9,96
1,62
5,79
0,96
4,03
7,49
13,23
0,58
3,46
5,76
11,52
0,46
2,88
4,61
11,52
0,72
3,18
2,15
11,38
0,67
3,18
2,15
11,38
0,44
3,13
2,14
5,31
0,40
2,93
1,74
4,32
0,33
3,78
2,67
6,87
0,31
3,33
2,23
6,43
0,29
2,45
1,35
5,54
0,26
2,01
0,91
5,10
0,45
1,53
2,25
2,97
0,45
0,81
1,53
2,25
0,08
0,81
0,20
0,39
1,22
10,5
14,45
18,74
0,497037
4,4578
3,391
8,682
69,44035
72,622
97,09
67,66

Za ustreznejše razumevanje prostorskih odnosov na opazovanem območju so na Sliki 71 prikazana
območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po občinah. Posebej se osredotočamo
na davčne osnove na mejah občin.
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Slika 71: Cone plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini Maribor in
landuse_waters
sosednjih
občinah (vir: lastniObcine_OSNOVA
prikaz)
Figure Obcine_OSNOVA
71: Zones of the payment of the charge of the use of building ground in municipality of
Maribor and neighboring municipalities (source: Authors' own presentations)
Ugotovitve kažejo, da so razlike davčnih bremen na mejah med mestno občino Maribor in sosednjimi
občinami v povprečju višje kot med območji plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
mestni občini Maribor. Preglednica 48 in Slika 72 prikazujeta najvišja razmerja davčnih osnov med
mestno občino Maribor in sosednjimi občinami.
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Preglednica 48: Sosedstvo con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini
Maribor in sosednjih občinah (vir: lastni izračun)
Table 48: Neighboring zones of the payment of the charge of the use of building ground in
municipality of Maribor and neighboring municipalities (source: Authors' own calculation)
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Vir podatkov: meja občin, ceste, vodna telesa (Geodetska uprava RS)

Slika 72: Razmerje davčnega bremena v mestni občini Maribor in sosednjih občinah (vir: lastni
izračun in prikaz)
Figure 72: The ratio of tax burden in municipality of Maribor and neighboring municipalities (source:
Authors' own calculation and presentation)
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7.8 Zaključki in ugotovitve
Sistemi obdavčitve nepremičnin povečini slonijo na razvrščanju nepremičnin v (vrednostna ali druga)
(pod)območja. Analizirali smo vpliv razvrstitve nepremičnin v cone plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča in vrednostne cone za model STA, HIS, PPP, PPL in IND. Ugotovitve
kažejo, da se občine pri oblikovanju con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
naslanjajo na določila Dogovora (1986), pri čemer povečini upoštevajo opremljenost stavbnih zemljišč
z objekti gospodarske javne infrastrukture. Večina občin v Sloveniji med merila za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča uvršča tudi lokacijo nepremičnine. Območje Slovenije je
členjeno na skupaj 622 con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (ali 1.324 con,
upoštevajoč ločeno za stanovanjske in poslovne površine). Na podlagi proučitve vseh odlokov občin,
ki urejajo sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ugotavljamo, da občine neenotno
pristopajo k določitvi mej con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pri čemer se
meje, predvsem z razvojem gospodarske javne infrastrukture, spreminjajo. Meje con plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ponavadi sovpadajo z mejo občine oziroma mejo ožjih
administrativnih in drugih enot (naselja, krajevne skupnosti, četrti, meje urbanističnih in zazidalnih
načrtov ter z drugimi območji členitve in urejanja prostora) oziroma naravnimi mejami (potoki, reke
idr.). Meja con ponavadi poteka po parcelnih mejah. Ugotovitve kažejo, da so meje območij v Odlokih
občin pogosto zgolj opisno predstavljene, redko so kot priloga Odloka prikazane na kartah (v
majhnem merilu, s čimer je natančen potek meje težko določiti oziroma razbrati). Občine pri
opisovanju mej con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne uporabljajo poenotenih
pojmov (npr. pojem naselje137 je uporabljen kot administrativna enota, zazidalno območje idr.). Občine
v različnih conah merilom pripisujejo različno število točk. Tako je lahko bližnjim istovrstnim
nepremičninam, razporejenim v različne cone, pripisano bistveno različno davčno breme.
Sistem vrednotenja nepremičnin temelji na razvrščanju istovrstnih nepremičnin v vrednostne cone s
pripisanimi vrednostnimi ravnmi. Sistem vrednotenja temelji na 21 modelih vrednotenja za stavbe in
zemljišča. Območje države je členjeno na skupaj 2.533 vrednostnih con. Sistem temelji na enotni
metodologiji določitev vrednostnih con, v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti
nepremičnin. Sicer je glede zasnove mnogo kompleksnejši kot sistem con plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, ki je na ravni občin določen povsem administrativno in arbitrarno.
Analizirali smo doseganje cilja množičnega vrednotenja nepremičnin, in sicer, da se vrednosti
referenčnih nepremičnin v sosednjih vrednostnih conah razlikujejo od 10 % do 25 %. V ta namen smo
podrobneje proučili model vrednotenja za eno- in dvostanovanjske stavbe (HIS) za celotno državo in
modele vrednotenja STA, PPP, PPL in IND na območjih mestnih občin. Ugotovljeni so številni
primeri sosednjih vrednostnih con, ki ne zadoščajo omenjenemu cilju množičnega vrednotenja
nepremičnin. Vzroki za odstopanja od cilja so različni, povečini zaradi zelo različnih topoloških
lastnosti sosednjih vrednostnih con.
Analiza davčnih osnov v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestnih občinah kaže,
da razmerje za stanovanjske nepremičnine znaša 𝑟̅STA_cona1/cona 𝑛 = 1,5 in je nižje kot v primeru
modelov vrednotenaj STA in HIS. Povprečno razmerje davčnih bremen v mestnih občinah za stavbna
137

Naselje je skupina strnjeno ali nestrnjeno pozidanih stavb s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in spremljajočimi
objekti, ki v gospodarskem ali administrativnem smislu sestavlja temeljno naselbinsko enoto z lastnim imenom in lastnim
sistemom oštevičenja (Kladnik et al. (ur.), 2005). Naselje je pozidano območje, ki ga tvorijo javne površine ter objekti,
namenjeni bivanju in zadovoljevanju drugih človekovih potreb (Drozg, 2013).
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zemljišča za poslovni namen znaša 𝑟̅POSL_cona1/cona 𝑛 = 15,0, kar je mnogo višje kot v primeru
modelov vrednotenja PPP, PPL in IND. Razmerja davčnih osnov za stavbna zemljišča za poslovni
namen so na intervalu med 1,8 in 53,9, s koeficientom variacije 126,4 %, kar dodatno kaže neenotnost
sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča med občinami. V mestni občini Maribor je
razmerje davčnega bremena za poslovne namene 𝑟POSL_cona1/cona 𝑛 najvišje med vsemi mestnimi in
tudi ostalimi občinami v Sloveniji. Pri tem je omenjeno razmerje za kar 41,5-krat višje kot razmerje
med cono 1 in cono n v primeru nepremičnin, vrednotenih po modelu PPP (𝑟PPP = 1,3). Čeprav je
območje mestne občine Maribor po modelih vrednotenja STA in HIS členjeno na več podobmočij (9)
kot v primeru nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (5), je povprečno razmerje davčnega
bremena za nepremičnine za stanovanjsko rabo med sosednjimi conami plačevanja (𝑟̅NUSZ_STA =
110,8 %) nižje kot v primeru modela vrednotenja STA (𝑟̅STA = 132,6 %) in HIS (𝑟̅HIS = 130,9 %).
Pomembne razlike med obema sistemoma v mestni občini Maribor so zaznane za nepremičnine za
poslovni namen. Povprečno razmerje davčnega bremena med sosednjimi conami za stavbna zemljišča
za pisarne znaša 𝑟̅NUSZ_pisarna = 242 % (najvišje razmerje 𝑟NUSZ_pisarna_1/3 = 662 %), pri čemer
povprečno razmerje v modelu PPP znaša 𝑟̅PPP = 131 %, v modelu PPL pa 𝑟̅PPL = 197,6 %.
Opazovali smo razmerja davčnih bremen v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
mejah občin, in sicer na študijskem območju, ki obsega mestno občino Maribor in vse njene sosednje
občine. Ugotovitve kažejo, da so razlike davčnih bremen istovrstnih nepremičnin (stanovanja, banke,
bencinske črpalke in lokali) na mejah med mestno občino Maribor in sosednjimi občinami v povprečju
višje kot med območji plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestni občini
Maribor. Pri tem se razmerja davčnega bremena za istovrstne nepremičnine na mejah med sosednjimi
občinami prav tako razlikujejo.
Glede na ugotovljene razmeroma visoke razlike davčnega bremena med sosednjimi conami plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bi bilo smiselno pristopiti k prenovi sistema, z
opredelitvijo zgornje meje dopustnih razlik davčnega bremena med sosednjimi conami plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ali sistem oblikovati tako, da bi bila zagotovljena zvezna
porazdelitev davčne osnove na mejah con plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pri
slednjem je smiselno uporabiti metode prostorske interpolacije. Številne prostorsko in prostorskočasovno porazdeljene fizične in sociološko-ekonomske pojave je mogoče predstaviti kot funkcijo
lokacije v večrazsežnem prostoru, kot večrazsežne skalarne vrednosti, vektorje ali tenzorsko polje.
Razvoj in uporaba metod prostorske interpolacije sta izjemno široko in znanstveno aktivno področje.
Začetki uporabe interpolacijskih metod segajo v obdobje približno 300 let pr. n. št.138 V zadnjih dveh
desetletjih se je, ob razvoju računalniške in GIS-tehnologije, možnostih zajema diskretnih podatkov z
vedno višjo gostoto in kakovostjo, uporaba prostorske interpolacije razširila na številna nova področja.
Posledično so se razvile metode interpolacije, s katerimi je mogoče rešiti vse bolj zahtevne probleme v
sprejemljivem času (Arslan et al., 2015; Dmitriyevskiy, 2003; Dmitriyevskiy et al., 2005; Dressler,
2009; Falcão et al., 2016; Grahor, 2014; Gumerov et al., 2010; Gumus et al., 2013; Harman et al.,
2008; Keskin et al., 2015; Ledoux et al., 2005; Lisec, 2005; Meng et al., 2010; Morse et al., 2005;
Pavlovčič Prešeren et al., 2016; Podobnikar, 2001; Šumrada, 2005; Vrankar et al., 2007).
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Formalne temelje sodobne teorije interpolacije je oblikoval Isaac Newton (1643–1727) v delu Regula Differentiarum
(1676) (Goldstine, 2012).
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ZAKLJUČEK

Davčni prihodki predstavljajo najobsežnejši vir fiskalnih prihodkov in so zaradi tega eden bistvenih
elementov sodobnih makroekonomskih okolij (Winer et al, 2003). Skrbno oblikovan davčni sistem
ima pomemben vpliv na gospodarstvo posamezne države in daje podporo gospodarski rasti,
zaposlovanju in konkurenčnosti, prispeva k pravični porazdelitvi dohodka ter zagotavljanju stabilnih
javnih financ (Evropska komisija, 2015a).
Davek na nepremičnine je v različnih oblikah uveden v več kot 160 državah sveta. Sisteme obdavčitve
nepremičnin države nenehno spreminjajo in prilagajajo. Spremembe so spodbujene tako z aktivnimi
demografskimi, okoljskimi in prostorskimi procesi kot razvojem nepremičninskih trgov, vse širšo
uporabo sodobnih metod in tehnik zajema podatkov ter možnostmi razvoja večrazsežnih katastrov.
Reforme sledijo zahtevam po višjih prihodkih od davka na nepremičnine, učinkovitem zavarovanju
pravic, omejitev in odgovornosti na nepremičninah ter krepitvi vpliva na prostorsko načrtovanje in
izvajanje prostorske ter nepremičninske politike.
Izkazuje se, da davek na nepremičnine med vsemi oblikami davkov najmanj negativno vpliva na
gospodarsko rast. Kljub temu je v številnih državah mogoče zaznati razmeroma močan družbeni odpor
ob uvedbi davkov na nepremičnine oziroma spremembah na tem področju. V mnogih državah, zlasti v
državah v razvoju in hitro razvijajočih se gospodarstvih, so prihodki od davkov na nepremičnine v
veliki meri neizkoriščen vir. V državah OECD prihodki od davka na nepremičnine znašajo približno
3 %, v Sloveniji pa le približno 0,6 % BDP, vendar so v večini držav sveta pomemben vir proračunov
lokalnih skupnosti.
Sistem obdavčitve nepremičnin je ponavadi kompleksen in medpodročno prepleten, kar terja vrsto
prilagoditev ciljem, pričakovanjem in zahtevam politik na različnih družbenih, gospodarskih in
prostorskih področjih. Pri proučitvi osnovnih elementov sistemov davka na nepremičnine
ugotavljamo, da sta najpogostejša predmeta obdavčitve zemljišče in stavba. To je pomembno
povezano z zahtevami po nedvoumnem in natančnem evidentiranju in kartografski upodobitvi
nepremičnin ter pogosto zapletenimi lastniškimi pravicami, omejitvami in odgovornostmi, povezanimi
z nepremičninami. Stopnje davka na nepremičnine so razmeroma nizke in se razlikujejo med državami
ter predmetom obdavčitve ter so, predvsem na lokalni ravni, pomembno orodje upravljanja s
prostorom. Sestavni del domala vseh sistemov obdavčitve nepremičnin so tudi davčne oprostitve,
katerih oblika, namen in cilji se med državami razlikujejo. Pri davku na nepremičnine gre za obliko
dajatve, ki je vsebinsko povezana s stroški na lokalni ravni, zato v večini držav prihodki iz tega
naslova pripadajo nižjim administrativnim ravnem (npr. občinam).
V Sloveniji je v veljavi sistem obdavčitve nepremičnin, katerega temelji so bili zasnovani v
šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Po letu 1991 je bila izvedena vrsta
posodobitev zakonodaje, izveden popis in množično vrednotenje nepremičnin ter uvedene nove
nepremičninske evidence. Na podlagi tega je bil leta 2013 sprejet nov sistemski Zakon o davku na
nepremičnine, s ciljem nadomestitve večine dotedanjih oblik davka na nepremičnine in poenotenja
sistema. Ustavno sodišče RS je leta 2014 zakon v celoti razveljavilo. Ob tem je Ustavno sodišče
odločilo še, da je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (2006), kolikor se nanaša na
množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčevanja nepremičnin, v neskladju z Ustavo RS.
Kasneje je razveljavilo še določila drugih zakonov, če določajo uporabo posplošene tržne vrednosti v
postopku odločanja o pravicah in obveznostih.
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V doktorski disertaciji izvedena analiza veljavnega sistema obdavčitve nepremičnin v Sloveniji je
pokazala, da je sistem med občinami neenoten po vseh osnovnih elementih davka, za njegovo
izvajanje pa se uporabljajo številne medsebojno nepovezane zbirke podatkov. Do velikih razlik v
obremenitvi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča istovrstnih nepremičnin prihaja tako med
občinami kot znotraj občin. Pri tem občine za upravljanje in izvajanje sistema nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča uporabljajo številne zbirke podatkov, od referenčnih do zbirk podatkov, ki jih
občine upravljajo same, podatke pa pridobivajo od zavezancev.
Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča predstavljajo enega najpomembnejših in
najbolj stabilnih prihodkov občin. Tveganja stabilnosti prihodkov so zaznana v primerih, ko so
prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pomembno odvisni od prihodkov poslovnih
subjektov (v primeru stečaja, prenehanja poslovanja ali spremembe lokacije dejavnosti). Vir tveganj
stabilnosti prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je tudi pretirana arbitrarnost
občin pri določitvi davčnih bremen in s tem kršitev ustavnih načel, kar ima lahko za posledico
zadržanje izvajanja ali razveljavitev dela oziroma celotnega odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča in izpad načrtovanih prihodkov. Sistem nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča je razmeroma nepregleden, med občinami težko primerljiv in ga je zahtevno upravljati,
posebej z vidika zagotavljanja ustrezne kakovosti podatkov. Kljub obsežni ustavnosodni praksi na
področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Ustavno sodišče RS je odloke občin o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ter sklepe o določitvi višine točk v obdobju 1991–2016
obravnavalo v več kot 100 primerih) smo v številnih primerih ugotovili vrsto tveganj, ki predstavljajo
možne odklone ali kršitve načel sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel.
Sistem obdavčitve nepremičnin, temelječ na določilih Zakona o davku na nepremičnine (2013), je po
mnenju stroke in mednarodnih institucij predstavljal pomemben korak k modernizaciji področja,
približevanju sodobnim trendom in uveljavljenim sistemom v razvitih državah. A ob ugotovitvah
Ustavnega sodišča RS (2014) smo v načrtovanem novem sistemu obdavčitve nepremičnin prepoznali
dodatna tveganja odklonov od načel sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel, povezana s pravno
nedoločnostjo nekaterih temeljnih pojmov, uporabo podatkov registra nepremičnin za namen
vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin ter razvrščanjem nepremičnin v vrednostne cone.
V procesu določitev davčne osnove pri obdavčitvi nepremičnin se tematske in druge oblike kart skozi
celotno zgodovino uporabljajo v več vlogah: za predstavitev obstoječega stanja in izdelavo analiz ter
raziskav. Uporabljajo se tudi za nadzor in izboljšanje kakovosti podatkov o nepremičninah,
razumevanje dejavnikov vpliva na določitev davčne osnove, komunikacijo med deležniki, podporo
odločanju idr. V sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je zaznana odsotnost spletnih
kartografskih prikazov podatkov, povezanih z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Menimo, da to pomembno vpliva na preglednost in učinkovitost sistema nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. V disertaciji izvedena analiza je pokazala, da javno dostopni spletni kartografski
servisi za prikaz stanja nepremičnin (Geodetska uprava RS (e-Prostor), PISO, iObčina, Agencija RS za
okolje (GISARSO), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (GERK) ne uporabljajo enotnih
kartografskih znakov in simbolov. Zasnovali smo predlog nabora kartografskih znakov in grafičnih
spremenljivk, ki so uporabni ne glede na vrsto medija, kjer se uporabljajo (klasične tiskane karte,
spletni pregledovalniki, obogatena resničnost). Slednje je pomembno zaradi enotnosti prikaza
prostorskih pojavov, učinkovitejše sporočilnosti kartografskega prikaza, kakovostnejše zaznave in
razumevanja lastnosti prikazanih pojavov. Zasnova kartografskih znakov, prilagojenih tudi
prihodnjemu razvoju tehnologije, vpliva na višjo raven uporabnosti, zmanjšuje stroške, predvsem pa
zagotavlja njihovo večuporabnost in razumevanje. Razvili in preizkusili smo koncept večrazsežnega
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spletnega kartografskega prikaza stavb, namenjenega laični javnosti. Pri tem smo opozorili na
uporabnost sodobne, večpredstavnostne in uporabniško usmerjene tehnologije (vključno s sledenjem
gibanja uporabnika v prostoru). Zasnovani koncept smo preizkusili tudi okolju obogatene resničnosti.
Razvili in v disertaciji uporabili smo predlog koncepta enotnih kartografskih znakov in grafičnih
spremenljivk na področju nepremičnin ter, posebej, prikaza njihovih lastnosti za potrebe vrednotenja
in obdavčevanja. Ustrezno zasnovan prikaz podatkov o nepremičninah (spletni, uporabnikom
prilagojeni in prilagodljivi večrazsežni prikazi in prikazi v okolju obogatene resničnosti) lahko
pomembno prispeva k izboljšani uporabniški izkušnji in izboljšanju razumevanja sistema vrednotenja
in vpliva dejavnikov na določitev davčnega bremena. Na v disertaciji prikazanih primerih se kaže
možnost vzpostavitve in izvedbe tehnološko ter stroškovno razmeroma preproste nadgradnje
obstoječega sistema obveščanja zavezancev o podatkih o nepremičninah. Gre za nazoren, dinamičen in
interaktiven način prikaza podatkov, ki je v časovnem, vsebinskem in akcijskem vidiku prilagodljiv
uporabniku. Ob tem je v disertaciji predlagan model kartografskih prikazov negotovosti podatkov, ki
vplivajo na določitev davčne osnove za namen izboljšanja razumevanja kakovosti podatkov
uporabnikov. Z izdelanimi aplikativnimi rešitvami in prikazi, predstavljenimi v disertaciji, lahko
potrdimo hipotezo H1, da je s sodobnimi metodami kartografskega prikaza mogoče na razumljiv in
uporaben način prikazati prostorske in druge podatke o nepremičninah za namen vrednotenja in
obdavčitve.
Analiza kakovosti registra nepremičnin kot temeljne zbirke podatkov za potrebe izvajanja obstoječega
in z Zakonom o davku na nepremičnine (2013) predvidenega prihodnjega sistema obdavčitve
nepremičnin je pokazala zelo različno kakovost podatkov po vseh elementih kakovosti, prav tako
glede na geografska območja po državi, metodologijo in obdobje zajema podatkov. Analiza kakovosti
registra nepremičnin, primerjalno za tri izbrane časovne točke (junij 2012, oktober 2014 in junij 2016),
je pokazala vrsto sprememb v registru, pojav novih odstopanj od pričakovanih vrednosti ter
zmanjšanje oziroma odpravo nekaterih napak in pomanjkljivosti. Glede na ugotovitve po posameznih
elementih kakovosti ter glede načela zakonitosti, pravičnosti in učinkovitosti davčnega sistema lahko
zaključimo, da je register nepremičnin le deloma uporaben za namen obdavčitve nepremičnin, s čimer
smo potrdili hipotezo H2. Za namen obdavčitve nepremičnin se je pokazala potreba po razmeroma
visoki ravni kakovosti podatkov. Slednje terja ustrezno urejeno normativno okolje, procesno
usklajenost in aktivno sodelovanje upravljavca registra nepremičnin in upravljavcev posameznih
registrov nepremičnin pridruženih zbirk podatkov. Treba je zagotoviti medopravilnost zbirk podatkov
ter učinkovito izvajanje nadzora kakovosti podatkov. Ugotavljamo, da je posebno pozornost treba
nameniti tudi uradnosti podatkov, procesu spreminjanja podatkov ter metapodatkom. Poudariti velja
uporabnost kartografske upodobitve podatkov pri izvedbi analize kakovosti. Pri tem menimo, da bi k
zagotavljanju ustrezne kakovosti podatkov o nepremičninah prispevala tudi vzpostavitev uporabnikom
prilagojene storitve kartografskega prikaza podatkov in njihovega upravljanja v določenem obsegu
pristojnosti.
Sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je v veljavi že več desetletij, vendar bistvena
sistemska prenova v tem obdobju ni bila izvedena. Kljub zavedanju zakonodajalca, da ureditev
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ni primerna in pravno konsistentna, je
obveznost plačevanja nadomestila v okviru Zakona o stavbnih zemljiščih (1997) prehodno ohranjena
do sprejetja zakona, ki bo urejal davek na nepremičnine. Analiza odlokov občin o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča je pokazala, da občine ob zakonsko določenih merilih pri določitvi višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upoštevajo še niz drugih dejavnikov. Izvedena raziskava
je pokazala, da na davčni izplen od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ob zakonsko
predpisanih dejavnikih razmeroma močno vplivajo tudi dejavniki, ki jih občine določajo arbitrarno, s
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čimer smo potrdili hipotezo H3. Slednje pomembno vpliva na neenotnost sistema nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča med občinami in predstavlja tveganje odmika od načel sodobnega
davčnega sistema in ustavnih načel. Raziskava, podkrepljena s kartografskim prikazom rezultatov, je
pokazala prostorsko spremenljivost dejavnikov vpliva na davčni izplen nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na lokalni ravni, kar lahko predstavlja podporo pri morebitni prenovi in
poenotenju sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča med občinami. V sistemu
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča posebej izstopa problem uporabe podatkov, za katere v
številnih primerih občin ni znana kakovost. Podatki, ki se uporabljajo za upravljanje sistema
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, so razpršeni po številnih, medsebojno pogosto
nepovezanih zbirkah podatkov. Izboljšanje kakovosti podatkov, za katere so odgovorne občine, lahko
pomembno prispeva k učinkovitosti obstoječega in prihodnjega sistema obdavčitve nepremičnin.
Posplošena tržna vrednost nepremičnine, ugotovljena s predpisi o množičnem vrednotenju
nepremičnin in pripisana nepremičnini v registru nepremičnin, je pomembno odvisna od razvrstitve v
vrednostno cono. V pritrdilnem ločenjem mnenju k odločbi Ustavnega sodišča RS (2014) (pritrdilno
ločeno mnenje št. U-I-313/13-96) je poudarjeno, da mora davčna ureditev čim bolj omejiti možnosti za
arbitrarnost, ki jih povzroča t. i. coniranje države glede na hipotetično vrednost nepremičnin. V praksi
to povzroča, da sta npr. dve enaki nepremičnini, v resnici ločeni le z vmesno potjo, bistveno različno
ovrednoteni. To ustvarja občutek nepravičnosti in arbitrarnosti, brez možnosti preprostega in
učinkovitega postopka za popravo očitanih in dejanskih arbitrarnosti. Izvedena raziskava za model
vrednotenja za hiše (HIS) je pokazala, da obstoječi sistem oblikovanja vrednostnih con in z njim
pripisanih vrednostnih ravni ne ustreza cilju množičnega vrednotenja nepremičnin. Arbitrarnost občin
v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se kaže tudi pri določanju mej območij
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Razvrstitev nepremičnine v izbrano območje
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v številnih občinah pomembno vpliva na
višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, predvsem v primeru nepremičnin za poslovno
rabo. Področje določitve območij plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča sistemsko ni
določno urejeno, prav tako ni izdelana enotna metodologija za določitev mej, meril in števila točk v
posameznih območjih plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar ima za posledico
izrazito neenoten pristop občin na tem področju. Ugotovitve kažejo, da so lahko sosednje istovrstne
nepremičnine razvrščene v različna območja plačevanja ter posledično bistveno različno obremenjene
z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, kar predstavlja tveganje kršitve načela pravičnosti.
Ob tem ugotavljamo, da v nobeni občini v Sloveniji ni na voljo spletne storitve kartografskega prikaza
območij plačevanja in razvrstitve nepremičnin v ta območja, kar pomembno vpliva na nepreglednost
sistema. Posplošeno tržno vrednost nepremičnin oziroma davčno breme nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v različnih conah smo učinkoviteje kot npr. tabelarični zapis podatkov opazovali
in analizirali s pomočjo posebej za to razvitega pristopa kartografskega prikaza. Kartografski prikazi
združujejo prikaz območij (con), topografskih podatkov za lažjo orientacijo v prostoru in zaznavo
drugih pomembnih dejavnikov v prostoru ter opazovanih vrednosti v obliki grafov (stolpcev). Pri tem
smo uporabili 3R-prikaz podatkov, ki ga je v ustreznem dinamične okolju mogoče prilagajati (vrteti,
približevati, oddaljevati, izbirati barve in dodajati druge opazovane dejavnike oziroma njihove
atribute) in razširiti na večrazsežen prikaz (npr. z upoštevanjem dimenzije časa ali sočasnega prikaza
več atributov). S predlaganim kartografskim pristopom je mogoče prikazati prostorske in druge
odnose med opazovanimi veličinami. S tem smo potrdili hipotezo H4.
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8.1 Sklepne ugotovitve in prispevek k znanosti
Medpodročno prepleten sistem obdavčitve nepremičnin je treba zaradi njegovih lastnosti in družbene,
ustavnopravne, ekonomske, gospodarske in siceršnje občutljivosti obravnavati celostno ter pri tem
upoštevati čim širši nabor dejavnikov vpliva na njegovo kakovost. Prepoznan je pomen dosedanjih
raziskav na tem področju, ki so v podporo zasnovi novih oziroma spremembam obstoječih sistemov
obdavčitve nepremičnin v številnih državah sveta, tudi v Sloveniji.
V doktorski disertaciji smo oblikovali metodološki pristop za izvedbo analize lastnosti sistema
obdavčitve nepremičnin skozi vidik načel sodobnega davčnega sistema ter ustavnih načel. Oblikovana
metodologija obsega večpodročni pristop, usmerjen k identifikaciji tveganj možnih kršitev načel
sodobnega davčnega sistema ter ustavnih načel. S tovrstnim pristopom je ob uporabi GIS-tehnologije,
prostorskih analiz, kartografskih prikazov ter drugih metod in orodij mogoče na učinkovit način
proučevati sistem obdavčitve nepremičnin po izbranih davčnih elementih, bolje razumeti njegove
lastnosti, kakovostneje analizirati tveganja ter medsebojne vplive in posledice sprememb posameznih
elementov. Tovrsten pristop omogoča oblikovanje celovitih, kakovostnejših in bolj uravnoteženih
rešitev na področju obdavčevanja nepremičnin.
Uporabnost predlaganega metodološkega pristopa smo potrdili na sistemu nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča in sistemu obdavčitve nepremičnin, predvidenem z Zakonom o davku na
nepremičnine (2013). Pri tem so opredeljene prednosti in slabosti obeh sistemov ter prepoznana
ključna tveganja kršitve načel sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel, povezana s kakovostjo
podatkov o nepremičninah in razvrščanjem nepremičnin v vrednostne cone.
Proučili smo vlogo kartografije na področju obdavčitev nepremičnin skozi zgodovino. Pri tem smo na
podlagi analize sodobnih metod prikaza prostorskih objektov in pojavov ter v skladu z lastnim
metodološkim pristopom proučili uporabo grafičnih spremenljivk in oblikovali predlog enotnih
kartografskih znakov, vključno s predlogom kartografskih prikazov prostorskih in drugih podatkov o
nepremičninah in predlogom kartografskih znakov za prikaz negotovosti prostorskih podatkov,
namenjenih predvsem laični javnosti, s ciljem izboljšanja razumevanja vrednotenja in obdavčitve
nepremičnin.
Rezultati analize kakovosti registra nepremičnin, po elementih kakovosti, kot jih opredeljuje standard
SIST EN ISO 19157:2015, dajejo vpogled v stanje kakovosti podatkov registra nepremičnin za
obdobje 2014–2016 ter prispevajo k razumevanju in utrjevanju pomena kakovosti podatkov za namen
vrednotenja in obdavčitve nepremičnin. Ob tem so rezultati analize kakovosti v podporo presoji
uporabnosti obravnavane referenčne zbirke podatkov za namen obdavčitve nepremičnin ter osnova
nadaljnjim raziskavam in ukrepom izboljšanja kakovosti podatkov.
Zasnovali smo metodologijo za obravnavo dejavnikov vpliva na višino nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, ki temelji na uporabi multiple regresijske analize in geografske obtežene
regresije. Ob tem smo uporabnost metodologije potrdili tudi na zelo raznovrstnem območju obravnave
ter hkrati prikazali pomen kartografskih prikazov rezultatov analize za bolj kakovostno in poglobljeno
razumevanje dejavnikov vpliva na davčni izplen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
lokalni ravni. Rezultati izvedene analize dejavnikov vpliva na prihodke od nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča predstavljajo pomembno osnovo prihodnjim raziskavam ter podporo zasnovi
ukrepov in izboljšav na obravnavanem področju.
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V doktorski disertaciji je predlagana metodologija obravnave problema nezveznosti davčnih osnov na
mejah vrednostnih con oziroma na mejah območij plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ki vključuje kartografske prikaze za kakovostnejšo interpretacijo razlik v porazdelitvi
davčnih osnov na mejah obravnavanih območij.
8.2 Predlogi za nadaljnje delo
Predlagane, uporabljene in ovrednotene metode kot tudi rezultati v doktorski disertaciji izvedenih
raziskav so izpostavili predloge za nadaljnje delo v okviru sicer širokega področja vrednotenja in
obdavčitve nepremičnin, prostorskih podatkov in kartografije.
V prihodnje predlagamo raziskave kakovosti podatkov o nepremičninah, s poudarkom na tistih
podatkovnih nizih, ki so oziroma bodo uporabljeni v sistemu vrednotenja in obdavčitve nepremičnin.
Pri tem bi bilo smiselno zasnovati in preizkusiti različne metodologije ocenjevanja uporabnosti
prostorskih in drugih podatkov za namen vrednotenja in obdavčitve nepremičnin, vključno z razvojem
metod kartografskega prikaza kakovosti podatkov, ki bi omogočali kolaborativnost davčnih
zavezancev.
Potrebe za nadaljnje raziskovalno delo se kažejo na področju zajema in upravljanja s podatki o
nepremičninah, vključujoč sodobne metode in tehnike daljinskega zajema podatkov. Hkrati velja
proučiti možnosti uporabe množičnih virov ter prostovoljnega uporabniškega zagotavljanje
prostorskih podatkov o nepremičninah.
V prihodnje velja raziskati, razviti in preizkusiti različne pristope k oblikovanju večrazsežne
nepremičninske enote, z možnostjo uporabe v procesu vrednotenja in obdavčitve nepremičnin, v
povezavi z razvojem večrazsežnega (davčnega) katastra.
V prihodnje kaže pozornost nameniti tudi raziskavam in razvoju uporabnikom prilagojenih
večrazsežnih kartografskih prikazov predmeta obdavčitve (predvsem stavb in delov stavb) na različnih
ravneh podrobnosti prikaza, s ciljem pravilnosti, preglednosti in razumevanja lastnosti nepremičnin, ki
vplivajo na davčno osnovo, ter s ciljem boljše preglednosti in družbene sprejemljivosti davka na
nepremičnine.
8.3 Priporočila načrtovalcem in odločevalcem
Cilji prihodnje javnofinančne politike Slovenije sledijo zahtevam in priporočilom Sveta Evropske
unije v okviru zavez Pakta stabilnosti in rasti ter so v skladu s postopkom odpravljanja presežnega
primanjkljaja. Vlada RS (2015a) je v Nacionalnem reformnem programu 2015–2016 zapisala, da bodo
pripravljene zakonske spremembe na področju obdavčitve nepremičnin ob doslednem upoštevanju
ustavnega okvira.
Rezultati v okviru doktorske disertacije izvedenih raziskav kakor tudi številnih drugih študij so
pokazali, da veljaven sistem obdavčitve nepremičnin v Sloveniji ne ustreza potrebam in zahtevam
sodobnega časa, je zastarel in v številnih pogledih ni v skladu z načeli sodobnega davčnega sistema in
tudi ne z ustavnimi načeli. Zato menimo, da je treba čim prej pristopiti k oblikovanju modernejšega
sistema obdavčitve nepremičnin, saj obstoječi sistem predstavlja razmeroma visoko tveganje tako
javnofinančne stabilnosti kot kršitev načel sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel.
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Določnost, zakonska opredeljenost in ustrezna raba pojmov pomembno prispevajo k zakonitosti,
razumljivosti in preglednosti sistema obdavčitve nepremičnin ter hkrati omejujejo možnost
izkrivljajočih učinkov davka. Zaradi tega se v prihodnji ureditvi velja naslanjati ali neposredno
uporabiti uveljavljene in pravno ustrezno določene stvarnopravne pojme. Ob tem velja proučiti
uveljavitev pojma katastrska ali davčna raba zemljiške parcele ali delov parcele.
Predlagamo proučitev predloga, da se kot davčnega zavezanca določi t. i. davčnega lastnika, osebo, ki
nepremičnino uporablja kot lastnik, čeprav morda pravno gledano to ni (najemnik, uživalec pravice
uporabe nepremičnine idr.). Pri določitvi davčne osnove velja upoštevati priporočila mednarodnih
institucij in pozitivne izkušnje držav, pri čemer menimo, da naj bo zastavljena kar se da široko,
pregledno, preprosto in zavezancem razumljivo. Uporabljajo naj se le uradni (katastrski) podatki, z
ustreznimi (administrativnimi in samodejnimi) mehanizmi nadzora nad kakovostjo podatkov.
Določitev davčnih stopenj je družbeno, politično, strokovno in tudi sicer eden najbolj izpostavljenih
procesov pri oblikovanju sistema obdavčitve nepremičnin. Proučiti velja predlog enotne davčne
stopnje, ki jo priporoča Mednarodni denarni sklad (2015). Opredelitev davčnih stopenj naj občinam
omogoča ustrezno raven avtonomije in s tem aktivnega upravljanja z davkom na nepremičnine, ob
strogem spoštovanju načel sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel. Pri morebitni določitvi
različnih davčnih stopenj je pomembno, da se tovrstna odločitev presoja tudi skozi vidik
administrativnih stroškov in učinkovitosti sistema.
Glede na to, da je obdavčitev nepremičnin družbeno in ekonomsko občutljivo področje, ki terja
sistematičen in večpodročno zasnovan pristop, predlagamo, da se izvede natančna analiza procesov po
posameznih ravneh in deležnikih ter analizirajo procesna tveganja. Prouči naj se tolerančno območje
sprejemljivosti napake modelov vrednotenja nepremičnin, predvsem z vidika zadovoljevanja načel
sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel. Za kakovostnejšo pripravo in izvajanje sistema
obdavčitve nepremičnin predlagamo, da se zagotovijo podatki o namenski rabi ter enotna zbirka
podatkov o pravnem stanju v prostoru, vključno s podatki o javnopravnih omejitvah.
Glede na dostopnost in razširjenost uporabe sodobne tehnologije, namenjene prikazu podatkov, je
treba omogočiti preprost in različnim skupinam zavezancev prilagojen kartografski prikaz
nepremičnin, delov ter dejavnikov, ki vplivajo na določitev davčne osnove. Na ta način se lahko
izboljša celovitost uporabnikove prostorske zaznave predmeta opazovanja, povečuje učinkovitost
sprejema podatkov ter s tem omogoča oblikovanje ter sprejemanje boljših in ustreznejših odločitev. K
višji ravni družbene sprejemljivosti davka na nepremičnine bi prispevala tudi višja ozaveščenost
družbe o pomenu obdavčitve nepremičnin in pozitivnih posledicah, ki jih tovrstna ureditev prinaša za
družbo in gospodarstvo. V skladu s tem bi bilo smiselno aktivneje pristopiti tudi k prostorskemu in
davčnemu opismenjevanju prebivalstva.
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9

POVZETEK

Teoretični del doktorske disertacije je pokazal, da je področje obdavčitve nepremičnin aktivno
znanstveno raziskovalno področje. Proučevanju področja vse večjo pozornost namenjajo tudi
Evropska komisija, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Svetovna banka,
Evropska banka za obnovo in razvoj in številne druge organizacije, tako z vidika pravnih ureditev kot
z vidika področij upravljanja s prostorom, vrednotenja nepremičnin, zemljiške administracije ter
številnih drugih družbenih in ekonomskih področij, povezanih z nepremičninami. Sistemi obdavčitve
nepremičnin so podvrženi stalnim spremembam, ki so ponavadi tako tehnično kot politično izvedbeno
zahtevne. Kljub številnim raziskavam področja obdavčitve nepremičnin nismo zasledili celostnega
pristopa, ki bi področje obravnaval v luči prostorske podatkovne infrastrukture ter vrzeli v obstoječih
sistemih skozi vidik načel sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel. V teoretičnem delu
doktorske disertacije smo zato podrobneje obravnavali sisteme obdavčitve nepremičnin, s poudarkom
na posameznih lastnostih davka na nepremičnine in skozi vidik načel sodobnega davčnega sistema in
ustavnih načel. Izkušnje v številnih državah sveta in tudi v Sloveniji so pokazale, da odstopanja od
omenjenih načel lahko pomembno vplivajo na odklon od zastavljenih ciljev sistema obdavčitve
nepremičnin ali celo na njihovo razveljavitev. Na podlagi tega smo izvedli podrobno analizo sistema
obdavčitve nepremičnin v Sloveniji, kjer smo obravnavali vse oblike davka na nepremičnine. Med
njimi prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča predstavljajo najpomembnejši vir
proračunov občin. Analiza odlokov občin o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je pokazala
vrsto tveganj odklonov od omenjenih načel ter izrazito neenotnost sistema. Tveganja odklonov od
omenjenih načel smo identificirali tudi v sistemu obdavčitve nepremičnin, kot ga je določal Zakon o
davku na nepremičnine (2013).
Rezultati analize veljavnega in z Zakonom o davku na nepremičnine (2013) predvidenega sistema
obdavčitve nepremičnin so predstavljali izhodišče za izvedbo empiričnih raziskav. Proučili smo vire
podatkov, ki jih občine uporabljajo za upravljanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča. Pri tem smo ugotovili, da občine številne referenčne in druge zbirke podatkov uporabljajo
na med občinami neenoten način. Izvedli smo analizo kakovosti registra nepremičnin, kot
referenčnega vira podatkov za namen vrednotenja in obdavčitve nepremičnin. Analiza, izvedena po
vseh elementih kakovosti, kot jih opredeljuje standard SIST EN ISO 19157:2015, s kartografskimi
prikazi stanja kakovosti podatkov na izbranih področjih, je pokazala, da je register nepremičnin le
deloma uporaben za namen obdavčitve nepremičnin v Sloveniji.
Na podlagi oblikovanega metodološkega pristopa smo izvedli analizo vpliva dejavnikov, ki jih
arbitrarno določajo zakonodaja in občine, na davčni izplen nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, temelječ na multipli regresijski analizi in geografsko obteženi regresiji, podkrepljen s
kartografskimi prikazi rezultatov. V skladu z lastno metodologijo smo izvedli analizo porazdelitve
davčnih osnov na mejah vrednostnih con in območij plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča. Z raziskavo, podkrepljeno s kartografskimi prikazi rezultatov, smo potrdili tveganja kršitev
načel sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel.
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10 SUMMARY
The theoretical part of the present PhD thesis shows that the property taxation is an active scientific
research field. Also The European Commission, The Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD), The World Bank, The European Bank for Reconstruction and Development as
well as many others organizations pay more and more attention to researching the field either
regarding the law system, land management, real property valuation, land administration or numerous
other social and economic fields related to real property. Systems of property taxation are liable to
constant changes that are usually technically and politically demanding to implement. Despite the fact
that numerous property taxation researches are being conducted, there has not been one overall
comprehensive approach takenthat would regard the field in the light of spatial data infrastructure and
take into account the gaps of the present systems through the perspective of the contemporary taxation
system and the constitutional principles. The theoretical part of the present PhD thesis, therefore, in
detail discusses property taxation systems in the world with the emphasis on particular property
taxation characteristics as well as with the view of the contemporary taxation system and the
constitutional principles. Practices in the world and also in Slovenia have shown that diverging from
the above-mentioned principles may significantly influence the deviation from the targeted goals of
property taxation systems or even invalidate them. Taking that into consideration, a detailed analysis
of the property taxation system in Slovenia has been conducted, wherein all forms of property taxation
were taken into account. Among all forms of property taxation, the charge for the use of the building
ground is the most significant source of the municipalities’ budgets. The analysis of the
municipalities’ decrees on the charge for the use of the building ground has shown a series of risks for
the deviation from the before-mentioned principles as well as a distinct system inhomogeneity.
Deviation risks from the before-mentioned principles have also been identified in the property taxation
system as the latter was defined in the Real Property Tax Act (2013).
The results of the study of the still valid system and The Real Property Tax Act (2013) intended
system of property taxation were taken as the bases for the conduction of the empirical research. We
studied the data sources the municipalities use to manage the system for the charge for the use of the
building ground. The study showed that the municipalities use numerous referential and other data sets
in - between the municipalities themselves – an unstandardized manner. We have also conducted a
quality analysis of The Real Property Register as the referential data source for real property valuation
and property taxation. The analysis conducted with compliance to all elements of quality as defined by
the standard SIST EN ISO 19157:2015, including cartographic representation of data quality in
specific fields, has shown that The Real Property Register is only partially useful in terms of property
taxation. With multiple regression analysis, with geographically weighted regression and with
cartographic representation of the results we outlined on the national and the local levels what
influence do the individual acts and by municipalities’ arbitrary defined factors have on the yield of
charge for the use of building ground.
On the basis of a formed methodological approach with regard to multiple regression analysis,
geographically weighted regression and with cartographic representation of the results an analysis was
conducted to determine the influence of the factors defined either by law or arbitrary by municipalities
on the yield of the charge for the use of building ground. With regard to our own methodology, we
conducted an analysis of tax bases distribution at the value zones borders and at the zones of payment
of charge for the use of building ground. The analysis supported by the cartographic representation of
the results has proven that there is a risk factor for violating a contemporary taxation system and
justice principles.
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Zemljišča in stavbe

Kmetijsko in gozdno premoženje,
nepremično premoženje (zazidana in
nezazidana zemljišča - enodružinske
hiše, nepremičnine za najem, poslovne
nepremičnine, nepremičnine z mešano
rabo, druga zazidana zemljišča) in
poslovno premoženje

Predmet obdavčitve

Davek na premoženjsko vrednost za stanovanja in
počitniške stavbe (Ejendomsvaerdiskat)

stavbe 1961

1980 (2013)

Davek na nepremičnine
(Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας)

Ciper

upravne

1988 (1997, 2014)

Davek na nepremičnine
(Данък върху недвижимите имоти)

Bolgarija

in

1962

Davek na nepremičnine
(Précompte immobilier/Onroerende voorheffing)

Belgija

poslovne
na
Davek
(Dækningsafgift)

1995 (2010)

Uveden
(sprememba)

Davek na nepremičnine (Grundsteuer)

Davek
(lokalno ime davka)

Avstrija

Država
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PRILOGA A

Preglednica: Predmet obdavčitve nepremičnin v državah Evropske unije (vir: Evropska komisija,
2017)
Table: Property tax object in European Union countries (source: Evropska komisija, 2017)

se nadaljuje …

2001
2001

Davek na nezasedene poslovne prostore

Davek na stavbe za oddih

Zasebne nerezidenčna stanovanja, počitniške hiše

2009
2012

Davek na nerezidenčne zasebne nepremičnine
(Charge on Non Principal Private Residences)

Davek na nepremičnine - lokalni davek
(Imposta municipale propria)

1995
1992

Davek na nepremičnine
(Nekilnojamojo turto mokestis)

Zemljiški davek (Žemės mokestis)

Litva

1934

Davek na premoženje (Impôt sur la fortune)

Davek na stavbe (Építményadó)

Luksemburg

Madžarska

1991 (2005)

1995

Nepremično premoženje podjetij in organizacij
(Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis)

Davek na najemna zemljišča (zakupnina za državna 1992
zemljišča in vodne površine državnega vodnega
sklada) (Valstybinės žemės nuomos mokestis)

Zemljišča, stavbe inženirske gradnje.

1998

Davek na nepremičnine
(Nekustamā īpašuma nodoklis)

Latvija

Stavbe, počitniške hiše

Zemljišča in stavbe

Zemljišča in stavbe

Najemna državna zemljišča

Privatna zemljišča, razen gozdovi

Stavbe v zasebni lasti, inženirski objekti

Zemljišča in stavbe

Zemljišča in stavbe

Zemljišča in stavbe (poslovne in industrijske) za
nerezidenčne namene

Lokalni davek na nepremičnine (Cáin Mhaoine 2013
Áitiúil)

Stavbe

Stavbe

Zemljišča

2001

Davek na neobdelano kmetijsko zemljišče

Zemljišča in stavbe
Stavbe, parkirišča, garaže, skladišča in bazeni

1997 (2008)

Davek na večje nepremičnine
(Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας)

Opremljena stanovanja in njihove sestavine
(vrtovi, garaže…)

Predmet obdavčitve

Davek na večje nepremičnine (Φόρος Ακίνητης 2010
Περιουσίας)

1974

Uveden
(sprememba)

Davek na opremljena stanovanja (Taxe d habitation)

Davek
(lokalno ime davka)

Davek na nepremičnine v tujini
(Imposta sul valore degli immobili situati all estero)

Italija

Irska

Hrvaška

Grčija

Država
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se nadaljuje …

1995

Velika Britanija

Švedska

Španija

Slovaška

Romunija

2003

Občinski davek nepremičnine

Portugalska
2004 (2008,
2014)
2004

Davek in pristojbina na stavbe

Občinski davek na nepremičnine (podobno za Wales
in Škotsko) (Council tax)

(Lag om stalig Fastighetsskatt)

Davek na nepremičnine in občinska pristojbina za
stanovanjske nepremičnine

(Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana)

Davek na povečanje vrednosti mestnih zemljišč

(Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

Davek na nepremičnine

1993 (2013)

1985 (2013)

1988

1988

1993

Davek na uporabo javnega prostora

(Daň za užívanie verejného priestranstva)

1993

Davek na nepremičnine (Daň z nehnuteľností)

(Impozitul si taxa pe cladiri)

(Impozitul si taxa pe teren)

Davek in pristojbina za zemljišča

(Imposto municipal sobre imóveis)

1986

Davek na nepremičnine (Podatek od nieruchomości)

(Onroerendezaakbelasting)

Poslovne in industrijske nepremičnine stanovanja, hiše,
bungalovi, mobilne hiše, barke s kabino za letovanje

Stavbe in zemljišča

Zemljišča

Zemljišča in stavbe

Zemljišča

Zemljišča, stavbe, stanovanja

Stavbe

Zemljišča

Zemljišča in stavbe, premične konstrukcije, ki so na
določenem mestu več kot 1 leto

Zemljišča (razen kmetijskih zemljišč in gozdov) in
stavbe

Stavbe

Razred B: nepremičnine

Davek na nepremičnine

(Grundsteuer)

Razred A: Premoženje namenjeno kmetijskemu in
gozdnemu gospodarstvu

1936 (1973,
2008)

Davek na nepremičnine

Predmet obdavčitve
Nepozidana zemljišča

Uveden
(sprememba)

Davek na zemljišča (Telekadó)

Davek
(lokalno ime davka)

Poljska

Nizozemska

Nemčija

Država
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PRILOGA B
Začasne oprostitve plačevanja nadomestila, izjeme ali trajne oprostitve plačevanja nadomestila ter
olajšave oziroma znižanje višine nadomestila
a. Začasna oprostitev plačevanja nadomestila:
















socialno ogrožene osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prejemanje prejemkov iz naslova denarne
socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo ter uživalci pokojnin, ki so upravičeni do
varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
osebe, ki so vlagale v gradnjo komunalnih naprav skupnega pomena (s samoprispevkom ali drugo
obliko združevanja sredstev),
osebe, ki so kupile ali zgradile stanovanje v primeru, da so bili v kupnini ali v stroških za to
gradnjo zajeti tudi stroški za komunalno ureditev,
osebe, ki izvajajo prenovo stavb, če jo izvajajo na osnovi ustreznega dovoljenja,
gospodarske družbe in samostojni podjetniki (po navadi določenih v dejavnostih, v skladu s
standardno klasifikacijo dejavnosti), če so investirali v nakup, gradnjo, obnovo zgradbe, razširitev
obsega poslovanja z uvajanjem sodobnih tehnologij, posodobitev proizvodnje in nakup opreme za
namene izvajanja dejavnostih,
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so zaposlili nove delavce,
gospodarske družbe, ki imajo status invalidskega podjetja na podlagi 569. člena Zakona o
gospodarskih družbah, pri čemer se oprostijo plačila nadomestila glede na delež invalidnih oseb
med vsemi zaposlenimi,
oškodovanci v elementarnih nesrečah,
zavezanci v primeru ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca in njegovih družinskih članov,
zavezanci zaradi bolezni v družini ali invalidnosti,
zavezanci, ki na novo začenjajo opravljati dejavnost za nedoločen čas na območju občine.

b. Izjeme ali trajne oprostitve plačevanja nadomestila:











za tista nezazidana stavbna zemljišča, na katerih zaradi električnega daljnovoda, mednarodnega
plinovoda, telekomunikacijskega voda, primarnega kanalizacijskega omrežja, stavb ni mogoče
zgraditi,
stavbna zemljišča in objekti, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte, ki imajo status
kulturnega spomenika in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost,
stavbna zemljišča in objekti namenjene kmetijski dejavnosti fizičnih oseb (skednji, gospodarska
poslopja, kozolci, kašče, silosi idr.),
stavbna zemljišča in objekti javnega zdravstva, šolstva in otroškega varstva, kulture, športa in
rekreacije, turizma, če se le-ta opravlja na nepridobiten način, organizacije Rdečega križa,
Karitasa, gasilcev in drugih humanitarnih organizacij,
stavbna zemljišča in objekti v upravljanju javnih zavodov in ustanov, katerih ustanoviteljica je
občina,
od gospodarskih objektov kot so: objekti za rejo živali, silosi, hrambe za orodje, kozolci, lope za
hrambo krme in kmetijske mehanizacije, čebelnjaki in drugi pomožni objekti, v primeru, da
navedeni objekti služijo zasebni rabi,
za zazidana stavbna zemljišča in prostore, ki jih neposredno za namen obrambe in delovanja
uporablja Slovenska vojska,
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za zazidana stavbna zemljišča in prostore v uporabi tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska
in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
za zazidana stavbna zemljišča in prostore mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih
uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu
drugače določeno,
kjer so urejene zelene površine in parki za javni namen,
zazidana stavbna zemljišča in prostori, ki jih uporablja občinska uprava in krajevne ali vaške
skupnosti,
za zazidana stavbna zemljišča in prostore ter nezazidana stavbna zemljišča namenjena izvajanju
javnih kulturnih programov, kulturnih projektov, humanitarnih prireditev in programov športa, ki
jih financira država ali občina,
nepremičnine v lasti občinskih društev,
za vodovodna zajetja,
za objekte, namenjene za požarno varnost,
za mrliške veže,
za objekte, namenjene za dejavnosti samo društvom, ki izvajajo določeno dejavnost (v občini
Lendava npr. kulturnim društvom),
za društva, če se ukvarjajo z dejavnostjo, ki se financira iz občinskega proračuna,
za zazidana stavbna zemljišča in prostore političnih strank,
če so pokojninsko in zdravstveno zavarovani kot kmetje in jim je kmetijska dejavnost edini vir
preživljanja,
za zemljišča v lasti občine, katerih neposredni uporabniki so javna podjetja in zavodi s področja
družbenih dejavnostih, katerih ustanovitelj je občina,
za pozidano stavbno zemljišče, kadar so stanovanjski objekti v celoti ali deloma na notranji strani
krožnice kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 1.500 m, za
nepozidano stavbno zemljišče za stanovanjski namen, kadar zemljišče v celoti ali deloma leži na
notranji strani krožnice kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom
1.500 m (v Občini Krško).
za potrebe koncesionarjev na področju primarnega zdravstva,
za stavbna zemljišča na demografsko ogroženih območjih,
zaradi lege zemljišča v zaščitenih območjih.
za nezazidana zemljišča, kjer gradnja zaradi lastnosti zemljišča ni mogoča in je o tem izdelano
izvedensko mnenje,
na zemljiščih, za katera lastnik zemljišča poda predlog občini za spremembo namembnosti
stavbnega zemljišča v kmetijsko ali gozdno. Nadomestilo se v teh primerih ne plačuje do
uveljavitve prve spremembe ali dopolnitve prostorskega akta občine, ki določa namembnost
zemljišča (npr. v Občini Tržič).

Nekatere občine so v odloku sprejele določilo, da se oprosti plačila tudi zaradi drugih utemeljenih
vzrokov, kjer pa ne navajajo podrobnejših meril glede tega. Znižanje in oprostitev lahko traja eno ali
več let.
c. Olajšave oziroma znižanje višine nadomestila:
 zaradi vpliva hrupa ob magistralnih in regionalnih cestah, železniških nadvozih in ob večjih
industrijskih obratih,
 zaradi prahu, smradu in drugi škodljivih vplivov,
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za stavbna zemljišča oziroma stavbe, ki se nahajajo v območju starega mestnega jedra, ki spadajo
pod določila Odloka o razglasitvi naravnih znamenitostih in nepremičnih kulturnih spomenikov1
in odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra, kolikor lastnik objekta
izvede preureditev objekta,
zaradi vzdrževanja objekta,
na zahtevo zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali
nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše
ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona,
zavezanci, ki prejemajo stalno socialno pomoč, varstveni dodatek, nadomestilo za brezposelnost in
občani, katerih skupni mesečni prejemki ne presegajo zajamčenega osebnega dohodka, kot
minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost,
zaradi elementarnih in drugih nezgod,
stavbna zemljišča, ki ležijo pod električnimi daljnovodi ali preko katerih poteka mednarodni
plinovod in telekomunikacijski vod, primarno kanalizacijsko omrežje, primarno vodovodno
omrežje ali da so zemljišča namenjena parkovni ureditvi,
zavezanci, ki so v stečaju, plačujejo od uvedbe stečajnega postopka nadomestilo le za tisto
površino zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, ki ga uporabljajo za izvedbo stečajnega
postopka.

Številne občine ob tem v odlokih določajo tudi povišanje plačila nadomestila (z določitvijo dodatnih
točk) iz različnih in med občinami poenotenih razlogov, npr. nesmotrna raba stavbnega zemljišča,
nezasedenosti stavbe, neustreznega vzdrževanja stavbe idr.
Preglednica: Podatki za prvi pripis vrednosti nepremičnin (vir: Geodetska uprava RS, 2010)
Table: Data for the first assignment of property values (source: Geodetska uprava RS, 2010)
Vrsta nepremičnine
Kmetijska zemljišča

Podatki
lokacija, površina, namenska raba, boniteta zemljišča ter dejanska raba in
tehnološki podatki za hmeljišča, vinograde, intenzivne sadovnjake in
oljčne nasade, kot se vodijo po predpisih o kmetijstvu
Gozdna zemljišča
lokacija, površina, namenska raba, boniteta zemljišča ter podatki o lesni
masi, lesni zalogi in pogojih spravila lesa, kot se vodijo po predpisih o
gozdarstvu
Zemljišča, namenjena lokacija, površina in namenska raba
za gradnjo
Stanovanja
lokacija, številka stanovanja, površina, leto dokončanja gradnje, leto
obnove strehe, fasade, oken in inštalacij, število delov stavbe v stavbi,
število nadstropij v stavbi, nadstropje, v katerem leži stanovanje, vrsta
stanovanja, število sob, vrsta ogrevanja, dvigalo, atrij ter podatki o parceli
oziroma več parcelah, na katerih stoji stavba
Enostanovanjske stavbe lokacija, površina, leto dokončanja gradnje, leto obnove strehe, fasade,
oken in inštalacij, vrsta gradnje, vrsta enostanovanjske stavbe, število sob,
vrsta ogrevanja, priključitev na kanalizacijo, bazen ter podatki o parceli
oziroma več parcelah, na katerih stoji stavba
se nadaljuje…
1

Ur. l. RS, št. 38/1992.
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… nadaljevanje Preglednice
Garaže
Lokali

Pisarne

Industrijske
nepremičnine

Druge nepremičnine

lokacija, dejanska raba, vrsta garaže ter podatki o parceli oziroma več
parcelah, na katerih stoji garaža
lokacija, površina, leto dokončanja gradnje, leto obnove strehe, fasade,
oken in inštalacij, nadstropje, dvigalo, finalna obdelava tal, sten in stropa,
izložbeno okno in vhod iz ulice ter podatki o parceli oziroma več parcelah,
na katerih stoji stavba
lokacija, površina, leto dokončanja gradnje, leto obnove strehe, fasade,
oken in inštalacij, nadstropje, dvigalo, vrsta ogrevanja, finalna obdelava
tal, sten in stropa ter podatki o parceli oziroma več parcelah, na katerih
stoji stavba
lokacija, površina, leto dokončanja gradnje, leto obnove strehe, fasade,
oken in inštalacij, način temeljenja, material nosilne konstrukcije, raster
med nosilnimi elementi, svetla višina, industrijski tok za moč, tehnološki
plin, komprimiran zrak, finalna obdelava tal, sten in stropa, dodatna
izolacija, specialna kanalizacija ter podatki o parceli oziroma več parcelah,
na katerih stoji stavba
lokacija, velikost, dejanska oziroma namenska raba, leto dokončanja
gradnje, leto obnove, material nosilne konstrukcije, finalna obdelava tal,
sten in stropa
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PRILOGA C
Preglednica: Podatki in viri podatkov v sistemu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (vir:
odloki občin)
Table: Data and data sources in system of the payment of Charge for the use of building ground
(source: degree of municipalities)
Vrsta podatka

Vir podatkov

I. Podatki o zavezancu za plačilo nadomestila
a. Podatki o lastniku, najemniku, 
izvajalcu oglaševanja, zakupniku in 
druge imetniku pravice razpolaganja,
neposrednem uporabniku zemljišča

oziroma stavbe ali dela stavbe torej
imetniku
pravice
razpolaganja
oziroma
lastniku,
najemniku
stanovanja ali poslovnega prostora,
imetniku stanovanjske pravice)
b. Podatki o statusu zavezanca:

 fizične osebe, društva, sindikati, 
politične stranke in fizične osebe, 
ki opravljajo registrirano dejavnost, 
pravne osebe)

 Kmetijska gospodarstva
 Cerkve in druge verske skupnosti
c. Podatki o parcelni številki ali drugi
identifikacijski znak, lastninske in
druge pravice, pravna dejstva
II. Podatki o predmetu obdavčitve
a. Površina
zazidanega
stavbnega
zemljišča
 stanovanjske površine
 poslovne površine















Zemljiška knjiga
Centralni register prebivalstva

Raven
upravljanja

državna

Zbirka
podatkov
o
dejanskih
uporabnikih stavbnega zemljišča
lokalna

Poslovni register Slovenije
Register društev
Vpisnik prostovoljskih organizacij
Register fizičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost proizvodnje električne
energije
Evidenca statutov sindikatov
Evidenca ustanov
Register političnih strank
Register kmetijskih gospodarstev
Register cerkva in drugih verskih
skupnosti
Zemljiška knjiga
Zemljiški kataster
Register nepremičnin

Register nepremičnin
Kataster stavb
Zemljiški kataster
Državni prostorski akt
Evidenca dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč (pozidana in sorodna
zemljišča)
 Register kmetijskih gospodarstev
 Register nepremične kulturne dediščine
 Dovoljenje za izkoriščanje rudnin

državna

državna
državna
državna

državna

se nadaljuje…

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

C2

… nadaljevanje Preglednice
Ostale površine: stavbe za počitniški
namen, oddih in rekreacijo, zidanica,
vinska klet, nepokriti bazen, nepokrito
skladišče, površina za šport in rekreacijo,
smučišče, golf igrišče, drsališče, površina
peskokopov, glinokopov in kamnolomov,
objekti in naprave oglaševanja, kampi,
golf igrišča, hipodromi, teniška igrišča,
vodna zajetja za pridobivanje električne
energije,
površine
potrebne
za
obratovanje bencinskih servisov, površine
za dejavnosti ob avtocesti in železnici,
odlagališča odpadkov, površine na katerih
so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski
objekti, površine tranzitnih in prenosnih
omrežij
b. Površina nezazidanega stavbnega
zemljišča

 Register nepremičnin
 Register nepremične kulturne dediščine
 Lokalna zbirka podatkov o
nepremičninah
 Načrt etažne lastnine
 Načrt za pridobitev gradbenega
dovoljenja
 Gradbeno dovoljenje
 Občinski izvedbeni prostorski akt
 Evidenca gradbenih parcel
 Lokacijska informacija
 Podatki dobljeni z izmero površine
zemljišča oziroma objektov in naprav
oglaševanja







Državni izvedbeni prostorski akt
Občinski izvedbeni prostorski akt
Evidenca namenske rabe prostora
Prostorski plan (namenska raba)
Občinski prostorski načrt (namenska
raba)
 Podatki izmere površine zemljišča
III. Podatki za določitev točk po merilih odloka
a. Opremljenost s komunalnimi in
 Zbirni kataster gospodarske javne
drugimi objekti in napravami
infrastrukture
 Banka cestnih podatkov
 Občinski kataster gospodarske javne
infrastrukture
 Občinska banka cestnih podatkov
b. Lega in namembnost ter smotrna
 Zemljiški kataster
uporaba stavbnega zemljišča
 Kataster stavb
 Register nepremičnin
 Baza topografskih podatkov
 Ortofoto
 Poslovni register Slovenije
 Občinski prostorski izvedbeni akt
 Karta območij plačevanja nadomestila
 Občinske evidence (tip poselitve,
zasedenost, dotrajanost idr.)

državna in
lokalna

državna

lokalna

državna

lokalna

državna

lokalna
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c. Izjemne
ugodnosti
lokacije 
poslovnega prostora v pridobitni 
dejavnosti, glede na možnost
ustvarjanja dohodka v zvezi z 
namenom uporabe


d. Večje motnje pri uporabi stavbnega 
zemljišča (hrup, onesnaženje zraka plini, prah, motena dostopnost do 
stavbnega zemljišča, onesnaževanje 
vode, sevanja).









a) Gostota javnih funkcij in osnovnih 
dejavnosti

b) Starost stavb



Poslovni register Slovenije
Zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture
Register nepremičnin

državna

Občinski prostorski izvedbeni akt
Karta območij plačevanja nadomestila
Zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture
Poslovni register Slovenije
Register nepremičnin
Digitalni model višin
Banka cestnih podatkov
Karta hrupa
Podatki okoljevarstvenih dovoljenj
Kataster virov onesnaževanja zraka
Občinski kataster gospodarske javne
infrastrukture
Občinski prostorski izvedbeni akt
Karta območij obremenitve s hrupom
Občinska Banka cestnih podatkov
Register nepremičnin
Poslovni register Slovenije
Register nepremičnin
Register stavb

lokalna

državna

lokalna

državna
državna

Preglednica: Podatki uporabljeni za izračun vrednosti nepremičnin po modelih vrednotenja za stavbe,
zemljišča in posebne nepremičnine (vir: Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, 2011)
Table: The data used to calculate the value of the real property by valuation models for buildings, land
and special property (source: Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, 2011)
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Kuhinja





Kopalnica





Leto obnove oken

















Leto obnove inštalacij





































Neto tlorisna površina
Uporabna površina







Površina
Drugi prostori, ki pripadajo stanovanju

















Parkirni prostor in število parkirnih mest



Izložbeno okno











Vhod z ulice
Leto izgradnje

















Leto obnove strehe

















Leto obnove fasade

















Ogrevanje











Dvigalo







Vodovod



Elektrika




Kanalizacija
Vplivno območje









Zemljišče pod stavbo









Model































Vrednostna raven































Vrednostna cona



































Boniteta
Vplivno območje






Spravilo lesa in spravilna razdalja
Na parceli stoji stavba





Zemljišče pod stavbo





Delež modela















Preglednica: Podatki o lastnostih nepremičnin, ki se vodijo v registru nepremičnin (vir: Uredba o
podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (2011))
Table: Real property data in Real Property Register (source: Uredba o podatkih o lastnostih
nepremičnin v registru nepremičnin (2011))
Parcela

Stavba

Del stavbe

 lastnik (ZK),
 boniteta zemljišča (ZK),
 centroid (ZK),

 lastnik (KS),
 centroid (KS),
 dejanska raba (KS),

 lastnik (KS),
 dejanska raba (KS),
 katastrska občina,
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Parcela

Stavba

Del stavbe


























 lega dela stavbe v stavbi
(KS),
 leto obnove instalacij,
 leto obnove oken,
 model vrednotenja,
 naslov dela stavbe (KS),
 površina dela stavbe (KS),
 številka dela stavbe (KS),
 številka etaže (KS),
 številka nadstropja (KS),
 številka stanovanja ali
poslovnega prostora (KS),
 številka stavbe (KS),
 uporabna površina (KS),
 upravljavec (KS),
 upravnik (KS),
 vrednost po modelu,
 vrednostna raven in
 vrednost dela stavbe.
















dejanska raba zemljišča (ZK),
delež modela,
delež površine dejanske rabe (ZK),
delež površine namenske rabe,
delež površine zemljišča za gradnjo
stavb,
katastrska občina,
model vrednotenja,
namenska raba,
parcelna številka (ZK),
površina parcele (ZK),
površina zemljišča pod stavbo (ZK),
stavbe, ki stojijo na parceli,
upravljavec (ZK),
vplivno območje,
vrednost po modelu,
vrednostna raven,
zemljišče za gradnjo,
raba zemljišča, uporabljena za
izračun vrednosti, in
vrednost parcele.

elektrika,
kanalizacija,
katastrska občina,
leto izgradnje stavbe,
leto obnove fasade,
leto obnove strehe,
material nosilne konstrukcije,
parcele, na katerih stoji stavba,
površina zemljišča pod stavbo,
številka pritlične etaže (KS),
številka stavbe (KS),
število etaž (KS),
število poslovnih prostorov (KS),
število stanovanj (KS),
tip stavbe,
vodovod,
vrsta ogrevanja in
naslov stavbe (KS).

Opomba: ZK - zemljiška knjiga, KS - kataster stavb.
Preglednica: Šifrant tabel registra nepremičnin (vir: Geodetka uprava RS, 2016d)
Table: The code list of tables of real property register (source: Geodetka uprava RS, 2016d)
META TABELE
ID
TABELA
POLJE_PK
OPIS

Identifikator nazivov šifrantov.
Ime šifranta.
Ime polja v tabeli, ki je primarni ključ.
Opis šifranta.

META VREDNOSTI
ID
META_TABELA_ID
IME
VREDNOST_N
VREDNOST_C
OPIS
STAR_ID
IME_ITALIJANSKO
IME_MADZARSKO
OPIS_ITALIJANSKI

Identifikator vrednosti podatka.
Identifikator nazivov šifrantov.
Naziv vrednosti.
Nabor numeričnih vrednosti šifranta.
Nabor alfa-numeričnih vrednosti šifranta.
Opis vrednosti.
Star ID.
Italijanski naziv vrednosti.
Madžarski naziv vrednosti.
Italijanski opis vrednosti.
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OPIS_MADZARSKI
AKTIVEN
VRSTA

MODELI - DELI STAVB
DST_SID
ID_MODEL
CONA_IME
POV_ZEMLJISCA
RAVEN
VREDNOST
VPLIV
MODELI PARC
PC_MID
ID_MODEL
CONA_IME
DELEZ_POV
RAVEN
VREDNOST
VPLIV
DELEZ_NAMENSKE
DELEZ_DEJANSKE

NEP ENOTE
NEN_ID
NEP_ID
ID_VRNEP
DELEZ_STEV
DELEZ_IMEN
DST_SID
PC_MID
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR

Madžarski opis vrednosti.
Vrednost: aktiven, neaktiven
Vrsta vrednosti, pri dejanskih rabah delov stavb so možne
vrednosti S-stanovanje, P-poslovni prostor, N- nestanovanjski del,
O-ostalo, če je polje prazno, se ne uporablja

Strojni identifikator dela stavbe.
Identifikator modela.
Ime vrednostne cone.
Površina pripadajočega zemljišča delu stavbe.
Identifikator vrednostne ravni.
Vrednost dela stavbe.
Niz šifer vplivov po šifrantu vplivov (PRIMER: 2, 3, 5).

Strojni identifikator parcele.
Identifikator modela.
Ime vrednostne cone.
Delež tiste površine parcele, ki je ovrednotena po enem modelu.
Identifikator vrednostne ravni.
Vrednost površine parcele (dela), ki je ovrednotena po enem
modelu.
Niz šifer vplivov po šifrantu vplivov (PRIMER:2, 3, 5)
Delež skupine modela na parceli, ki se je določil glede na podatke
o namenski rabi parcele.
Delež skupine modela na parceli, ki se je določil glede na podatke
o dejanski rabi parcele.

Enolični ključ.
Identifikator nepremičnine.
Šifra vrste nepremičnine. Nabor vrednosti: 1 - parcela, 2 - del
stavbe.
Delež lastništva na enoti nepremičnine - števec.
Delež lastništva na enoti nepremičnine - imenovalec.
Unikatna številka dela stavbe. Podatek iz katastra stavb.
Identifikator parcele.
Uporabnik, kateri je oblikoval zapis.
Datum oblikovanja zapisa.
Uporabnik kateri je izvedel popravek.
Datum spremembe zapisa.
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POSTOPEK_ID
STATUS
VREDNOST
NEPREMICNINE
ID
ID_METODA
RPOS_ID
VREDNOST
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS
RABA PARCELE
ID
PC_MID
N_RABA
POVRSINA
SPRAVILO
RAZDALJA
SESTAVINA
DELEZ
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS
RRP_N_RABA
ODPRTOST
RK
REN DELI STAVB
DST_SID

Identifikator postopka.
Status.
Vrednost.

Enolični ključ.
Šifra metode s katero je bila nepremičnina narejena. Nabor
vrednosti: metoda 1, metoda 2, metoda 3, metoda 4, metoda 5
Identifikator skupine nepremičnin.
Vrednost nepremičnine.
Uporabnik, kateri je oblikoval zapis.
Datum oblikovanja zapisa.
Uporabnik kateri je izvedel popravek.
Datum spremembe zapisa.
Identifikator postopka.
Status.

Enolični ključ.
Identifikator parcele.
Namenska raba: 1 - stavbna zemljišča, 2 - kmetijska zemljišča, 3 gozdna zemljišča, 4 - druga zemljišča.
Površina parcele (m2); vsota vseh parcelnih delov.
Spravilo lesa: 0 - ni spravila, 1 - s traktorjem, 2 - z žičnico, 3 ročno, 4 - kombinirano I, 5 - kombinirano II.
Spravilna razdalja.
Ali ima parcela sestavino.
Delež površine posamezne namenske rabe (45 % zapis: 45).
Uporabnik, kateri je oblikoval zapis.
Datum oblikovanja zapisa.
Uporabnik kateri je izvedel popravek.
Datum spremembe zapisa.
Identifikator postopka.
Status.
Namenska raba: 1 - stavbna zemljišča, 2 - kmetijska zemljišča, 3 gozdna zemljišča, 4 - druga zemljišča.
Odprtost.
Rastiščni koeficient.

Enolični ključ, identifikator dela stavbe (podatek iz katastra
stavb).
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STA_SID
STEVDST
STEVSTAN
HS_MID
DEJANSKA_RABA
ST_ETAZE
ID_LEGA
ID_DUPLEX
ID_KUHINJA
ID_KOPALNICA
ID_STRANISCE
ST_SOB
UPOR_POV_STAN
NETO_TLORIS_POV_DST
LETO_OBN_OKEN
LETO_OBN_INST
ID_KLIMA
ID_POCIT_RABA
ID_PRIJAVA_DEJAV
ST_SOB_DEJAVNOST
POVR_SOB_DEJAVNOST
ID_VR_NAJEMA

ID_ATRIJ
ST_NADSTROPJA
ID_TALNE_OBLOGE

ID_STENSKE_OBLOGE

Identifikator stavbe iz katastra stavb.
Številka dela stavbe. Podatek iz katastra stavb.
Številka stanovanja ali poslovnega prostora. Razgrnitev - obdelava
podatkov.
MID hišne številke (naslov dela stavbe). Podatek iz katastra stavb.
Dejanska raba dela stavbe v skladu z veljavno klasifikacijo vrst
objektov (CC-SI). Razgrnitev - obdelava podatkov.
Unikatna številka dela stavbe. Podatek iz katastra stavb.
Lega dela v večstanovanjski stavbi. Razgrnitev - obdelava
podatkov (klet; pritličje; nadstropje; mansarda; podstrešje; drugo)
Ali je stanovanje dupleks? (Da/Ne). Razgrnitev - obdelava
podatkov.
Kuhinja: 0 - ne, 1 - da. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Kopalnica: 0 - ne, 1 - da. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Stranišče: 0 - ne, 1 - da. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Število sob. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Uporabna površina stanovanja. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Neto tlorisna površina dela stavbe. Razgrnitev - obdelava
podatkov.
Leto obnove oken dela stavbe. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Leto obnove instalacij dela stavbe. Razgrnitev - obdelava
podatkov.
Klima.
Počitniška raba stanovanjskega dela (Da/Ne). Razgrnitev obdelava podatkov.
Prijava dejavnosti na naslov (Da/Ne). Razgrnitev - obdelava
podatkov.
Število sob za opravljanje dejavnosti. Razgrnitev - obdelava
podatkov.
Površina namenjena izključno za opravljanje dejavnosti.
Razgrnitev - obdelava podatkov.
Vrsta najema. Razgrnitev - obdelava podatkov (stanovanje ni v
najemu; neprofitno najemno stanovanje; tržno najemno
stanovanje; službeno najemno stanovanje; namensko najemno
stanovanje).
Atrij (Da/Ne). Razgrnitev - obdelava podatkov.
Številka nadstropja. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Talne obloge. Razgrnitev - obdelava podatkov (tekstilne obloge;
navaden lesen pod; parket; naravni kamen; betonski tlak; asfalt;
industrijski tlak; laminat; PVC podi; ploščice; drugo).
Stenske obloge. Razgrnitev - obdelava podatkov (brez ometa;
ometane stene IN pleskane stene; lesena obloga; ploščice; drugo).
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ID_OBDELAVA_STROPA

Obdelava stropa. Razgrnitev - obdelava podatkov (brez stropne
konstrukcije; neobdelan strop; ometan in pleskan strop; spuščen
strop; drugo).
ID_IZLOZBENO_OKNO
Izložbeno okno (Da/Ne). Razgrnitev - obdelava podatkov.
ID_VHOD_ULICA
Vhod iz ulice (Da/Ne). Razgrnitev - obdelava podatkov.
SVETLA_VISINA_ETAZE
Svetla višina etaže. Razgrnitev - obdelava podatkov.
RAZDALJA_MED_ELTI
Razdalja med nosilnimi elementi. Razgrnitev - obdelava podatkov.
PROSTORNINA
Prostornina v kubičnih metrih. Razgrnitev - obdelava podatkov.
UPORABNIK
Uporabnik, kateri je oblikoval zapis.
DATUM
Datum oblikovanja zapisa.
UPORABNIK_SPR
Uporabnik kateri je izvedel popravek.
DATUM_SPR
Datum spremembe zapisa.
POSTOPEK_ID
Identifikator postopka.
STATUS
Status.
STAVBNA_PRAVICA
1 - del stavbe ima stavbno pravico (je samostojna nepremičnina).
LASTNISTVO
1 - enolastniška; 2 - večlastniška.
MS_UPRAVNIKA
Matična številka upravnika
SK_LAST
Prostor v skupni lasti; 1 - DA; 0 - NE.
KATAS_VPIS
Ali je katastrski vpis; 1 - DA; 0 - NE.
ID_LETO_OBN_OKEN
Identifikator vrednosti podatka.
ID_LETO_OBN_INST
Identifikator vrednosti podatka.
LETO_DOLOCITVE
Leto, v katerem so bili izpolnjeni pogoji za določitev
nepremičnine (začetek z letom 2013).
ODDAJA
Oddaja nepremičnine.
KULTURNI_SPOMENIK
Ali je del stavbe označen za kulturni spomenik.
KS_DELEZ_STEVEC
Delež - števec za kulturni spomenik.
KS_DELEZ_IMENOVALEC
Delež - imenovalec za kulturni spomenik.
NEPREMICNINE_OBRAMBA
Ali je del stavbe označen za nepremičnino za obrambo.
NO_DELEZ_STEVEC
Delež - števec za nepremičnino za obrambo.
NO_DELEZ_IMENOVALEC
Delež - imenovalec za obrambo.
JAVNO_DOBRO
Ali je del stavbe označen kot javno dobro.
ST_ODLOCBE_NEDOVOLJENA Številka inšpekcijske odločbe o nedovoljeni gradnji.
DN_DELEZ_STEVEC
Delež - imenovalec za diplomatsko nepremičnino.
DN_DELEZ_IMENOVALEC
Delež števec za diplomatsko nepremičnino.
DIPLOMATSKA_NEP
Ali je del stavbe nepremičnina, ki se uporablja v diplomatske
namene (diplomatska nepremičnina).
REN GARAZA
GAR_ID
DST_SID

Enolični ključ.
Identifikator dela stavbe.
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ST_PARMES
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS

Vrsta garaže. Razgrnitev - obdelava podatkov (samostojna
zaklenjena garaža; parkirno mesto v garažni hiši - zaprto
parkirišče; parkirno mesto na prostem zagotovljeno; parkirno
mesto ni zagotovljeno).
Število parkirnih mest. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Uporabnik, kateri je oblikoval zapis.
Datum oblikovanja zapisa.
Uporabnik kateri je izvedel popravek.
Datum spremembe zapisa.
Identifikator postopka.
Status.

REN IZOLACIJA
IZO_ID
DST_SID
ID_IZOLACIJE
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS

Enolični ključ.
Identifikator dela stavbe.
Identifikator izolacije.
Uporabnik, kateri je oblikoval zapis.
Datum oblikovanja zapisa.
Uporabnik kateri je izvedel popravek.
Datum spremembe zapisa.
Identifikator postopka.
Status.

ID_VRSTA

REN PARCELE
PC_MID
OB_MID
KO_SIFKO
PARCELA
POVRSINA
BONITETA
CENX
CENY
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS
STAVBNA_PRAVICA

Enolični ključ.
Identifikator občine.
Šifra katastrske občine.
Parcelna številka.
Površina iz zemljiškega katastra
Boniteta zemljišča (od 1 do 100, ostale dejanske rabe imajo
vrednost 0).
Centroid parcele - koordinata x.
Centroid parcele - koordinata y.
Uporabnik, kateri je oblikoval zapis.
Datum oblikovanja zapisa.
Uporabnik kateri je izvedel popravek.
Datum spremembe zapisa.
Identifikator postopka.
Status.
Vrednost 1: parcela ima stavbno pravico ali pa je lastnik parcele
različen od lastnika stavbe na parceli.
se nadaljuje…
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… nadaljevanje Preglednice
LASTNISTVO
KULTURNI_SPOMENIK
KS_DELEZ_STEVEC
KS_DELEZ_IMENOVALEC
NEPREMICNINE_OBRAMBA
NO_DELEZ_STEVEC
NO_DELEZ_IMENOVALEC
JAVNO_DOBRO
IZVZEM_VZ_EVR
DN_DELEZ_STEVEC
DN_DELEZ_IMENOVALEC
PI_DELEZ_STEVEC
PI_DELEZ_IMENOVALEC
POD_INFRASTRUKTURO
DIPLOMATSKA_NEP
REN PROSTORI
PRO_ID
DST_SID
ID_PROSTORA

Vrednost 1: parcela je enolastniška oziroma na njej leži
enolastniška stavba; vrednost 2: večlastništvo.
Ali je parcela označen za kulturni spomenik.
Delež števec za kulturni spomenik.
Delež imenovalec za kulturni spomenik.
Ali je parcela označen za nepremičnino za obrambo.
Delež - števec za nepremičnino za obrambo.
Delež - imenovalec za obrambo.
Ali je parcela označena kot javno dobro.
Vrednost v evrih za izvzem vodnih zemljišč.
Delež - števec za diplomatsko nepremičnino.
Delež - imenovalec za diplomatsko nepremičnino.
Delež - števec za pod infrastrukturo.
Delež - imenovalec za pod infrastrukturo.
Ali je parcela pod infrastrukturo.
Ali je parcela diplomatska nepremičnina.

POVRSINA
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS

Enolični ključ.
Identifikator dela stavbe.
Drugi prostori, ki pripadajo stanovanju. Razgrnitev - obdelava
podatkov (terasa; balkon; loža; garaža; drvarnica; kurilnica; klet;
shramba; sušilnica; pralnica; delavnica; garderoba; stopnišče;
mansarda; nedokončani prostori; drugo).
Površina v m2. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Uporabnik, kateri je oblikoval zapis.
Datum oblikovanja zapisa.
Uporabnik kateri je izvedel popravek.
Datum spremembe zapisa.
Identifikator postopka.
Status.

REN STAVBE
STA_SID
KO_SIFKO
STEV
ST_ETAZ
ST_PRIT_ETAZE
LETO_IZG_STA
LETO_OBN_STREHE
LETO_OBN_FASADE

Unikatna številka stavbe iz katastra stavb.
Šifra katastrske občine iz katastra stavb.
Številka stavbe iz katastra stavb.
Število etaž. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Številka pritlične etaže. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Leto izgradnje stavbe. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Leto obnove strehe. Razgrnitev - obdelava podatkov.
Leto obnove fasade. Razgrnitev - obdelava podatkov.
se nadaljuje…
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… nadaljevanje Preglednice
ID_KONSTRUKCIJE

ID_DVIGALO
ID_OGREVANJE
ID_VODOVOD
ID_ELEKTRIKA
ID_TELEFON
ID_KANALIZACIJA
ID_PLIN
ID_KABELSKA_TV
ID_TIP_STAVBE
ID_TEMELJENJE

ID_TEH_PLIN
ID_IND_TOK
ID_KOMP_ZRAK
ID_CIST_NAPRAVA
ID_RAC_MREZA
DEJANSKA_RABA
CENX
CENY
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS
MS_UPRAVNIKA
ID_KVALITETA

Material nosilne konstrukcije. Razgrnitev - obdelava podatkov
(opeka, beton - železobeton, kamen, les, kombinacija različnih
materialov, kovinska konstrukcija, montažna gradnja, drug
material).
Dvigalo (da, ne). Razgrnitev - obdelava podatkov.
Vrsta ogrevanja. Razgrnitev - obdelava podatkov. (daljinsko
ogrevanje, centralno ogrevanje, drugo ogrevanje, ni ogrevanja).
Možnost priklopa na vodovod (da, ne). Razgrnitev - obdelava
podatkov.
Možnost priklopa na elektriko (da, ne). Razgrnitev - obdelava
podatkov.
Možnost priklopa na telefon (da, ne). Razgrnitev - obdelava
podatkov.
Možnost priklopa na kanalizacijo (da, ne). Razgrnitev - obdelava
podatkov.
Možnost prikopa na plin (da, ne). Razgrnitev - obdelava podatkov.
Možnost priklopa na kabelsko TV (da, ne). Razgrnitev - obdelava
podatkov.
Tip stavbe. Razgrnitev - obdelava podatkov. (samostoječa stavba,
stavba dvojček, krajna vrstna stavba, vmesna vrstna stavba).
Način temeljenja. Razgrnitev - obdelava podatkov. (pasovni
Točkovni temelji, temeljna plošča, temeljenje na pilotih
vodnjakih).
Možnost priklopa na tehnološki plin (da, ne). Razgrnitev obdelava podatkov.
Možnost priklopa na industrijski tok (da, ne). Razgrnitev obdelava podatkov.
Možnost priklopa na komprimiran zrak (da, ne). Razgrnitev obdelava podatkov.
Posebna kanalizacija, čistilna naprava (da, ne). Razgrnitev obdelava podatkov.
Računalniška mreža (da, ne). Razgrnitev - obdelava podatkov.
Dejanska raba.
Centroid parcele - koordinata x.
Centroid parcele - koordinata y.
Uporabnik, kateri je oblikoval zapis.
Datum oblikovanja zapisa.
Uporabnik kateri je izvedel popravek.
Datum spremembe zapisa.
Identifikator postopka.
Status.
Matična številka upravnika stavbe.
Kvaliteta podatka.
se nadaljuje…

C13

Starček, S. 2017. Uporabnost zbirk prostorskih podatkov… za potrebe obdavčitve nepremičnin.
Doktorska disertacija, Ljubljana, UL FGG, Doktorski študijski program Grajeno okolje.

… nadaljevanje Preglednice
ID_LETO_OBN_STREHE
ID_LETO_OBN_FASADE
KATAS_VPIS
ST_STANOVANJ
ST_POSLOVNIH_PROSTOROV

Leto obnove strehe.
Leto obnove fasade.
Katastrski vpis.
Število stanovanj v stavbi.
Število poslovnih prostorov v stavbi.

STA PAR
STA_SID
PC_MID
POVRSINA
ID_METODA
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS

Identifikator stavbe.
Identifikator parcele.
Površina parcele pod stavbo.
Metoda določitve površine zemljišča pod stavbo.
Uporabnik, kateri je oblikoval zapis.
Datum oblikovanja zapisa.
Uporabnik kateri je izvedel popravek.
Datum spremembe zapisa.
Identifikator postopka.
Status.

Preglednica:Vrsta in število najpogostejših napak v registru nepremičnin (vir: Lisec et al., 2015;
register nepremičnin)
Figure: Number of most frequently errors in the Real Property Register (source: Lisec et al., 2015;
Real Property Register)
Opis napake
Lastnik parcele v zemljiškem katastru je oseba s fiktivnim EMŠO
Lastnik parcele v registru nepremičnin je oseba s fiktivnim EMŠO
Neto površina je manjša od vsote uporabne površine in površine
prostorov
Lastnik dela stavbe v katastru stavb je oseba s fiktivnim EMŠO
Površina zemljišča pod stavbo je večja od površine parcele
Lastnik parcele v registru nepremičnin je brez naslova
Lastnik v zemljiškem katastru brez naslova
Lastnik dela stavbe v registru nepremičnin je oseba s fiktivnim EMŠO
Stavba ima katastrski vpis in nima evidentiranega zemljišča pod
stavbo
Številka pritlične etaže je večja od števila etaž in nobena od njiju ni
enaka 0
Del stavbe brez vrednosti – brez skupnih delov in brez min. vpisov st.
od 6 mesecev
Neto tlorisna površina je 0 m2
Različnost podatkov o uporabni površini v katastru stavb in registru
nepremičnin
Minimalni vpisi delov stavb starejši od 6 mesecev

2013
515.882
511.134

2014
2016
449.234 264.360
444.925 261.510

94.181

88.206

67.695

58.665
40.475
32.226
32.243
42.188

41.117
36.427
32.044
32.017
24.777

29.470
675
30.781
30.791
18.873

15.636

15.082

676

9.831

14.538

3

19.950

13.025

7.217

15.762

11.163

1.637

10.100

10.625

12.807

14.273

10.580

5.851
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Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli META_TABELE (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table META_TABELE (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012
Ime opisnega podatka
ID
TABELA
POLJE_PK
OPIS

20. 10. 2014

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0
ali »null«

38
38
19
38

0
0
0
0

Št. različnih
zapisov
vrednosti

28. 4. 2016

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov z
vred. 0 ali
»null«

0
0
18
0

38
38
19
38

0
0
19
0

38
38
19
38

Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli META_VREDNOSTI (vir: Lisec et al., 2015;
register nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table META_VREDNOSTI (source: Lisec et al., 2015; Real
Property Register)
30. 6. 2012
Ime opisnega podatka
ID
META_TABELA_ID
IME
VREDNOST_N
VREDNOST_C
OPIS
STAR_ID
IME_ITALIJANSKO
IME_MADZARSKO
OPIS_ITALIJANSKI
OPIS_MADZARSKI
AKTIVEN
VRSTA

Št. različnih
zapisov
vrednosti

1.086
37
827
496
44
424
7
280
278
132
127
/
/

20. 10. 2014

Št. zapisov
z vred. 0
ali »null«

0
0
15
67
980
575
1.079
801
801
954
954
/
/

Št. različnih
zapisov
vrednosti

1.100
37
838
503
47
435
7
289
288
149
144
2
4

28. 4. 2016

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov z
vred. 0 ali
»null«

0
0
15
70
991
577
1093
807
807
951
951
630
827

1102
38
841
502
46
437
7
289
288
149
144
2
4

0
0
15
97
1.008
577
1.095
809
809
953
953
519
829
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Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli MODELI_DST (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table MODELI_DST (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012
Ime opisnega podatka
DST_SID
ID_MODEL
CONA_IME
POV_ZEMLJISCA
RAVEN
VREDNOST
VPLIV

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

1.792.512
0
18
0
892 1.799.876
40.292 1.237.915
20
96.474
851.904
40.691
54
96.474

20. 10. 2014
Št. različnih
zapisov
vrednosti

28. 4. 2016

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov z
vred. 0 ali
»null«

1.802.240
0
18
0
1465
78.839
38.748 1.253.076
20
78.839
871.168
16.306
52
78.839

1.802.240
18
1465
38.748
20
871.168
52

0
0
78.839
1.253.076
78.839
16.306
78.839

Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli MODELI_PARC (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table MODELI_PARC (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012
Ime opisnega podatka
PC_MID
ID_MODEL
CONA_IME
DELEZ_POV
RAVEN
VREDNOST
VPLIV
DELEZ_NAMENSKE
DELEZ_DEJANSKE

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

5.480.960
0
12
0
1.194 6.790.637
357.920
4.652
20
611.014
915.008
4.984
59 5.934.013
/
/
/
/

20. 10. 2014
Št. različnih
zapisov
vrednosti

28. 4. 2016

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov z
vred. 0 ali
»null«

5.566.976
0
12
0
1505
619.980
103
3.591
20
619.980
906.112
3.883
57 6.238.123
46.580
3.883
45.624
3.883

5.569.926
12
1.501
102
20
924.974
56
52.326
52.325

0
0
626.289
11.699
626.289
619.858
6.407.076
2.696.109
5.179.172
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Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli RABA_PARCELE (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table RABA_PARCELE (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012
Št. različnih
zapisov
vrednosti

20. 10. 2014

Št. zapisov z
vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

28. 4. 2016

Št. zapisov z
vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov z
vred. 0 ali
»null«

Ime opisnega
podatka
ID
10.672.688
0 16.731.021
0 16.694.090
0
PC_MID
5.125.120
0 5.529.088
0 5.471.303
0
N_RABA
85 4.602.626
85 9.994.569
83 9.853.593
POVRSINA
0 10.672.688
0 16.731.021
0 16.694.090
SPRAVILO
6 8.527.641
6 14.611.615
6 14.609.205
RAZDALJA
278 8.527.641
277 14.611.615
275 14.639.960
SESTAVINA
0 10.672.688
0 16.731.021
0 16.694.090
DELEZ
101 4.482.740
101 9.879.690
100 9.867.332
UPORABNIK
6 4.670.054
5 2.294.766
5 2.229.534
DATUM
35.996 4.670.054
60.976 2.294.766
67.224
0
UPORABNIK_SPR
2 7.482.014
4 2.787.724
4 2.704.552
DATUM_SPR
8.806 7.482.014
55.632 2.787.724
61.984
0
POSTOPEK_ID
139 7.892.465
76 16.266.969
73 16.247.430
STATUS
0 10.672.688
0 16.731.021
0 16.694.090
RRP_N_RABA
0 10.672.688
0 16.731.021
0 16.694.090
ODPRTOST
98 8.418.619
30 14.476.224
68 14.658.355
RK
9 8.418.619
11 11.428.036
11 11.476.258
Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli REN_DELISTAVB (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table REN_DELISTAVB (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012

Ime opisnega podatka
DST_SID
STA_SID
STEVDST
STEVSTAN
HS_MID
DEJANSKA_RABA
ST_ETAZE
ID_LEGA

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

20. 10. 2014
Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

28. 4. 2016
Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

1.792.768
0 1.830.499
0 1.843.309
0
1.174.016
0 1.183.232
0 1.175.162
0
3.587
0
3586
0
3.588
0
989 1.259.096
981 1.276.213
981 1.285.943
536.512
753.792
549.568
752.118
548.747
753.503
170
27.216
164
13.938
155
7.642
57
31.212
48
28.312
46
99.765
5
96.117
5
97.057
5
87.833
se nadaljuje…
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… nadaljevanje Preglednice
ID_DUPLEX
ID_KUHINJA
ID_KOPALNICA
ID_STRANISCE
ST_SOB
UPOR_POV_STAN
NETO_TLORIS_POV_DST
LETO_OBN_OKEN
LETO_OBN_INST
ID_KLIMA
ID_POCIT_RABA
ID_PRIJAVA_DEJAV
ST_SOB_DEJAVNOST
POVR_SOB_DEJAVNOST
ID_VR_NAJEMA
ID_ATRIJ
ST_NADSTROPJA
ID_TALNE_OBLOGE
ID_STENSKE_OBLOGE
ID_OBDELAVA_STROPA
ID_IZLOZBENO_OKNO
ID_VHOD_ULICA
SVETLA_VISINA_ETAZE
RAZDALJA_MED_ELTI
PROSTORNINA
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS
STAVBNA_PRAVICA
LASTNISTVO
MS_UPRAVNIKA
SK_LAST
KATAS_VPIS
ID_LETO_OBN_OKEN
ID_LETO_OBN_INST
LETO_DOLOCITVE
ODDAJA
KULTURNI_SPOMENIK
KS_DELEZ_STEVEC

2
2
2
2
96
15.820
17.134
152
134
2
2
2
45
1.375
7
1
34
11
5
5
2
2
258
331
12.648
5
26.672
52
37.104
25.498
1
2
2
1.284
1
2
2
2
/
/
/
/

966.703
655.602
955.664
950.794
943.724
79.261
20.581
1.53.719
1.649.673
747.896
967.364
968.512
1.771.690
1.773.375
949.357
1.816.028
1.396.157
1.743.865
1.743.934
1.743.399
1.778.200
1.763.946
1.780.148
1.781.903
1.788.392
1.640.541
1.677.447
55.501
52.830
1.750.091
1.779.745
0
0
1.476.938
1.816.028
0
1.474.851
1.585.976
/
/
/
/

2
2
2
2
96
16.708
17.346
153
136
2
2
2
42
1375
5
1
34
11
5
5
2
2
258
355
13.368
5
57.612
2
1773
24.366
1
2
2
1294
1
2
2
2
1
2
1
0

987.411
977.937
978.035
974.178
971.176
55.092
11.522
1.545.600
1.660.366
778.491
988.490
990.361
1.786.568
1.788.166
923.778
1.830.497
1.413.805
1.754.174
1.754.592
1.753.810
1.802.504
1.788.937
1.789.973
1.792.768
1.798.069
1.603.819
1.639.527
0
0
1.767.058
1.795.468
0
0
1.479.352
1.830.497
0
1.481.881
1.595.065
0
0
0
1.830.499

2
2
2
2
96
16.366
17.816
152
134
2
2
2
40
1.385
5
0
33
11
5
5
2
2
266
372
14.184
5
60.926
3
17.634
23.511
1
1
1
1.344
0
1
2
2
1
2
1
0

997.444
987.562
987.695
984.068
1.030.849
85.148
7.822
1.553.186
1.668.928
787.292
998.459
1.000.793
1.819.550
1.819.535
899.763
1.843.309
1.426.034
1.762.535
1.762.974
1.762.197
1.817.216
1.803.497
1.798.897
1.802.629
1.806.867
1.589.953
0
0
0
1.780.937
1.808.738
1.120.746
545.939
1.463.023
1.843.309
1.180.114
1.489.146
1.603.316
0
0
0
1.843.309
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Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli REN_GARAZA (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table REN_GARAZA (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012
Ime opisnega podatka
GAR_ID
DST_SID
ID_VRSTA
ST_PARMES
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS

Št. različnih
zapisov
vrednosti

832.130
749.632
4
74
93
22.616
2
34.640
16.714
0

Št. zapisov
z vred. 0
ali »null«

0
0
0
9.917
58
765.131
795.846
765.747
807.828
832.130

20. 10. 2014
Št. različnih
zapisov
vrednosti

836.378
750.080
4
73
92
45.332
2
57.128
15.237
0

28. 4. 2016

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov z
vred. 0 ali
»null«

0
0
0
8.831
58
736.145
762.020
733.615
813.674
836.378

843.582
761.810
4
71
92
50.811
2
62.267
14.663
0

0
0
0
340.454
58
0
747.045
0
821.526
843.582

Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli REN_IZOLACIJA (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table REN_IZOLACIJA (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012
Ime opisnega podatka
IZO_ID
DST_SID
ID_IZOLACIJE
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS

Št. različnih
zapisov
vrednosti

62.116
61.808
3
66
2.630
2
3.720
1.802
0

Št. zapisov
z vred. 0
ali »null«

0
0
0
2
2
57.599
53.782
59.076
62.191

20. 10. 2014
Št. različnih
zapisov
vrednosti

64.496
63.800
3
65
8516
2
9551
1720
0

28. 4. 2016

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov z
vred. 0 ali
»null«

0
0
0
2
2
52.475
48.798
61.520
64.496

67.967
67.414
3
65
10.460
2
11.471
1.682
0

0
0
0
2
0
50.325
0
65.044
67.967
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Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli REN_PARCELE (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table REN_PARCELE (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)

Ime opisnega podatka
PC_MID
OB_MID
KO_SIFKO
PARCELA
POVRSINA
BONITETA
CENX
CENY
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS
STAVBNA_PRAVICA
LASTNISTVO
KULTURNI_SPOMENIK
KS_DELEZ_STEVEC
KS_DELEZ_IMENOVALEC
NEPREMICNINE_
OBRAMBA
NO_DELEZ_STEVEC
NO_DELEZ_IMENOVALEC
JAVNO_DOBRO
IZVZEM_VZ_EVR
DN_DELEZ_STEVEC
DN_DELEZ_IMENOVALEC
PI_DELEZ_STEVEC
PI_DELEZ_IMENOVALEC
POD_INFRASTRUKTURO
DIPLOMATSKA_NEP

30. 6. 2012
Št.
Št.
različnih
zapisov z
zapisov
vred. 0 ali
vrednosti
»null«
5.420.250
0

20. 10. 2014
Št.
Št.
različnih
zapisov z
zapisov
vred. 0 ali
vrednosti
»null«
5.496.270
0

28. 4. 2016
Št.
Št.
različnih
zapisov z
zapisov
vred. 0 ali
vrednosti
»null«
5.570.518
0

211

0

212

0

212

0

2.698

0

2.698

0

2.698

0

383.712

0

392.640

0

400.618

0

71.552

0

71.664

0

71.139

0

0

5.420.250

0

5.496.270

0

5.570.518

4.455.936

4.677

4.522.496

3.588

4.617.453

2.781

4.741.120

4.676

4.809.216

3.587

4.894.811

2.780

96

5.165.383

96

5.065.373

96

4.962.707

10.674

5.165.383

22.132

5.065.373

27.721

0

2

5.150.667

1

0

1

0

19.804

5.148.627

944

0

9.898

0

2.426

5.328.608

2.380

5.406.988

2.340

0

0

5.420.250

0

5.496.270

0

5.570.518

2

89.532

2

87.212

1

5.375.632

2

89.532

2

87.212

1

87.139

/

/

1

0

1

0

/

/

0

5.496.270

0

5.570.518

/

/

0

5.496.270

0

5.570.518

/

/

1

0

1

0

/

/

0

5.496.270

0

5.570.518

/

/

0

5.496.270

0

5.570.518

/

/

1

0

1

0

/

/

0

5.496.270

0

5.570.518

/

/

0

5.496.270

0

5.570.518

/

/

0

5.496.270

0

5.570.518

/

/

0

5.496.270

0

5.570.518

/

/

0

5.496.270

0

5.570.518

/

/

1

0

1

0

/

/

1

0

1

0
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Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli REN_PROSTORI (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table REN_PROSTORI (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012
Ime opisnega podatka
PRO_ID
DST_SID
ID_PROSTORA
POVRSINA
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS

20. 10. 2014

28. 4. 2016

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov z
vred. 0 ali
»null«

2.738.519
754.496
17
2.409
90
44.588
1
66.936
11.632
1

0
0
0
714.477
1
2.505.278
2.579.190
2.551.528
2.712.797
2.738.518

2.764.710
759.680
17
2.402
88
93.480
1
133.312
10.360
1

0
0
0
679.724
1
2.424.425
2.451.674
2.426.636
2.741.113
2.764.709

2.774.344
769.345
17
2.433
88
101.037
1
126.755
8.914
1

0
0
0
704.728
1
0
2.427.151
0
2.753.335
2.774.343

Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli REN_STAVBE (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table REN_STAVBE (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012

Ime opisnega podatka
ID_OGREVANJE
ID_VODOVOD
ID_ELEKTRIKA
ID_TELEFON
ID_KANALIZACIJA
ID_PLIN
ID_KABELSKA_TV
ID_TIP_STAVBE
ID_TEMELJENJE
ID_TEH_PLIN
ID_IND_TOK
ID_KOMP_ZRAK
ID_CIST_NAPRAVA
ID_RAC_MREZA
DEJANSKA_RABA

20. 10. 2014

28. 4. 2016

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

4
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2

9.464
9.361
9.306
1.163.041
9.480
1.131.372
621.364
9.620
1.133.407
1.133.502
1.133.518
1.133.525
1.133.560
1.163.041
9.490

4
2
2
1
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2

12.477
12.165
12.128
1.170.350
13.056
1.143.035
630.092
11.991
1.143.770
1.143.836
1.143.835
1.143.848
1.143.928
1.170.350
3.198

4
2
2
0
2
2
2
4
4
2
2
2
2
0
2

11.241
10.813
10.741
1.175.163
11.934
1.149.657
632.353
10.184
1.149.855
1.149.884
1.149.880
1.149.896
1.149.986
1.175.163
1.750

se nadaljuje…
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… nadaljevanje Preglednice
CENX
1.107.840
0 1.114.368
0 1.109.513
0
CENY
1.123.712
0 1.125.376
0 1.129.080
0
UPORABNIK
5 1.123.340
5 1.106.743
5 1.099.931
DATUM
3.179 1.135.380
8.484 1.118.703
11.624
0
UPORABNIK_SPR
10
1.492
8
379
7
231
DATUM_SPR
4.853
1.457
45.288
372
56.069
0
POSTOPEK_ID
12.846 1.141.386
12.817 1.148.995
12.799 1.153.910
STATUS
1 1.161.454
1 1.168.770
1 1.173.583
MS_UPRAVNIKA
56.256 1.080.135
97.992 1.032.719
99.414 1.032.519
ID_KVALITETA
0 1.163.046
0 1.170.352
0 1.175.163
ID_LETO_OBN_
2
796.004
2
797.567
2
799.049
STREHE
ID_LETO_OBN_
2
999.471
2
998.916
2 1.000.941
FASADE
KATAS_VPIS
2
0
2
0
1 1.044.784
ST_STANOVANJ
/
/
181
0
183
639.955
ST_POSLOVNIH_
/
/
199
0
198 1.118.060
PROSTOROV
STA_SID
1.163.046
0 1.170.352
0 1.175.163
0
KO_SIFKO
2.694
0
2.694
0
2.694
0
STEV
9.421
0
9.665
0
9.782
0
ST_ETAZ
56
9.349
46
12.921
44
10.219
ST_PRIT_ETAZE
28
8.525
22
13.883
19
11.485
LETO_IZG_STA
901
8.982
884
2.780
881
1.649
LETO_OBN_STREHE
218
815.246
218
819.061
218
821.272
LETO_OBN_FASADE
183 1.020.323
182 1.021.387
182 1.023.906
ID_KONSTRUKCIJE
9
9.239
9
11.714
9
9.910
ID_DVIGALO
2
621.280
2
629.935
2
632.188
Preglednica: Analiza zapisov v podatkovni tabeli STA_PARC (vir: Lisec et al., 2015; register
nepremičnin)
Table: Analysis of records in data table STA_PARC (source: Lisec et al., 2015; Real Property
Register)
30. 6. 2012
Ime opisnega podatka
STA_SID
PC_MID
POVRSINA
ID_METODA

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

1.171.072
902.976
3.775
10

0
0
13.390
145.713

20. 10. 2014
Št. različnih
zapisov
vrednosti

1.180.800
915.392
3.939
10

28. 4. 2016

Št. zapisov
z vred. 0 ali
»null«

Št. različnih
zapisov
vrednosti

Št. zapisov z
vred. 0 ali
»null«

0
0
6.221
208.699

1.173.961
915.899
4.005
10

0
0
6.187
257.539

se nadaljuje…
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… nadaljevanje Preglednice
UPORABNIK
DATUM
UPORABNIK_SPR
DATUM_SPR
POSTOPEK_ID
STATUS

6
0
24.960 1.158.497
1
395.549
35.836
392.623
2.935 1.231.385
1 1.233.537

6
0
60.040 1.096.996
1
376.510
78.592
373.714
2.874 1.238.936
1 1.241.014

6
65.930
1
84.227
2.820
1

0
0
363.119
0
1.246.081
1.248.105
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… nadaljevanje Slike
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h) Mestna občina Velenje
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Merilo: 1:75.000

i)

Mestna občina Maribor

Vir podatkov:
Mestna občina Celje: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS, 83/16).
Mestna občina Ljubljana: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS, 130/03, s
spremembami).
Mestna občina Murska Sobota: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS, 56/00,
s spremembami).
Mestna občina Nova Gorica: Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni
občini Nova Gorica (Ur. l. RS, 95/14, s spremembami).
Mestna občina Kranj: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS, 140/04, s
spremembami).
Mestna občina Novo mesto: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Novo mesto (Ur. l. RS, 70/99, s spremembami).
Mestna občina Ptuj: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj št. 10/2000, s spremembami).
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Mestna občina Velenje: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje št. 11/2012, s spremembami).
Mestna občina Maribor: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski uradni
vestnik, št. 4/1992, s spremembami).
Slika: Območja plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (vir: lastni prikaz)
Figure: Zones for paying Charge for the use of building ground (source: Authors' own presentation)

