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Kaj storiti, če se z izračunano vrednostjo ne 
strinjate?

V primeru nestrinjanja z vrednostjo se lastnikom 
priporoča, da preverijo, ali podatki v uradnih evi-
dencah, ki so bili uporabljeni za izračun, ustrezajo 
dejanskemu stanju.

Včasih pa ima nepremičnina še neko posebno last-
nost, ki se v uradni evidenci ne vodi, in zaradi katere 
je drugačna od nepremičnin njenega tipa v soseščini. 
Če ta lastnost bistveno vpliva na tržno vrednost te 
nepremičnine, je lastniku na voljo možnost uveljav- 
ljanja posebne okoliščine. Posebno okoliščino bodo 
lahko lastniki uveljavljali za svoje nepremičnine šele 
od prejema zbirnega potrdila naprej, v kolikor bodo 
zanje predložili ustrezne dokaze.

Ko je država prvič množično ovrednotila nepremič-
nine, je bil eden glavnih očitkov prav dejstvo, da 
modeli kljub svoji kakovosti v določenih primerih 
ne morejo dovolj dobro oceniti tržnih vrednosti, saj 
upoštevajo le omejen nabor podatkov nepremičnin. 
Na podlagi teh pripomb je država uvedla možnost 
uveljavljanja posebnih okoliščin, ki lastnikom omogo-
ča, da v posebnem postopku posplošeno vrednost 
nepremičnine spremenijo, da bo ta bližje tržni vred-
nosti.

Kdaj bo prvič možno uveljavljati posebno 
okoliščino?

Posebno okoliščino boste lahko uveljavljali šele po-
tem, ko bo vaši nepremičnini pripisana posploše-
na vrednost, o čemer boste obveščeni po pošti z 
zbirnim potrdilom.



V katerih primerih lahko uveljavljam posebno 
okoliščino, ki vpliva na vrednost nepremičnine?

Posebna okoliščina je neobičajna lastnost nepre-
mičnine, ki je modeli vrednotenja še ne upoštevajo 
in zaradi katere njena tržna vrednost odstopa od 
vrednosti tipičnih nepremičnin.
Posebna okoliščina je lahko samo lastnost, ki na 
posplošeno vrednost nepremičnine vpliva najmanj 
20 % ali več kot 200.000 EUR, navzgor ali navzdol. 
Natančni pogoji za uveljavljanje posebnih okoliščin 
so določeni v Zakonu o množičnem vrednotenju 
nepremičnin ZMVN-1. 
Za posebne okoliščine štejejo predvsem:
● Mikrolokacija, zaradi katere nepremičnina po trž-

ni vrednosti odstopa od drugih, sicer podobnih v 
njeni vrednostni coni (npr. hiši preti zemeljski plaz).

● Kakovost nepremičnine zaradi neobičajne rabe, 
vzdrževanja ali načina gradnje, zaradi katere nje-
na tržna vrednost odstopa od sicer podobnih 
nepremičnin (npr. nevarna konstrukcijska napaka, 
ki je posledica gradnje).

● Poškodba zaradi nenadnega delovanja zunanjih 
sil, zaradi katere je onemogočena ali zmanjšana 
možnost rabe nepremičnine in zato nižja tržna 
vrednost (npr. večja konstrukcijska poškodba stav-
be zaradi plazu).

Najbolj pogoste posebne okoliščine, velikost njihove-
ga vpliva in čas priznavanja, so določene v Pravilniku 
o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost ne-
premičnin, ki je objavljen tudi na Portalu množične-
ga vrednotenja nepremičnin (Portal MVN).

Kdo lahko vloži predlog za uveljavljanje 
posebne okoliščine?

Predlog lahko vloži lastnik ali upravljavec nepre-
mičnine ter tudi oseba, ki izkaže pravni interes.



Kako se vloži predlog za uveljavljanje posebne 
okoliščine?

Predlog se mora vložiti v pisni obliki na posebnem 
obrazcu, ki bo pravočasno na voljo na Portalu MVN 
ali na izpostavah Geodetske uprave RS.
Izpolnjen obrazec skupaj z dokazili pošljete po pošti 
na naslov Geodetska uprava RS � Vrednotenje, p.p. 35, 
1001 Ljubljana ali ga osebno vložite v eni od njenih 
izpostav. 
Za vlogo se plača upravna taksa, ki je odvisna od 
števila parcel in delov stavb na predlogu.
Za hitrejše reševanje vloge je zelo pomembno, da 
obrazec izpolnite skladno z navodili in da vlogo pod-
pišejo vsi solastniki nepremičnine.

Katere podatke o nepremičnini morate navesti 
v vlogi?

Ker se predlog vlaga za posamezne enote vredno-
tenja, morate v vlogi natančno navesti oznake de-
lov stavb oziroma oznake parcel ter tudi model 
vrednotenja, ki je bil uporabljen za izračun posplo-
šene vrednosti. Gre za podatke, ki so navedeni na 
zbirnem potrdilu, vidite pa jih tudi preko aplikacije 
evidence vrednotenja, dostopne preko Portala MVN.

Katera posebna dokazila morate priložiti vlogi?

Če želite uveljaviti posebno okoliščino, ki je v na-
vedena pravilniku, morate vlogi priložiti dokaze o 
obstoju posebne okoliščine. 
Če pa želite uveljaviti posebno okoliščino, ki ni na-
vedena v pravilniku, ali okoliščino, ki je v pravilniku, 
a želite uveljaviti drugačen vpliv, kot ga določa 
pravilnik, morate vlogi priložiti poročilo ocenjevalca 
vrednosti nepremičnin, ki dokazuje obstoj, vpliv in 
trajanje posebne okoliščine. Poročilo v času vložitve 
ne sme biti starejše od dveh mesecev.



Poročilo lahko izdelajo sodni cenilci gradbene stro-
ke, sodni cenilci kmetijske stroke in sodni cenilci 
gozdarske stroke, ki so imenovani na podlagi pred-
pisov, ki urejajo delovanje sodišč. Poročilo lahko izdelajo 
tudi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin, 
imenovani na podlagi predpisov, ki urejajo revidiranje 
in ocenjevanje vrednosti. 

Kako poteka odločanje o predlogu za 
uveljavljanje posebne okoliščine?

O predlogu odloča Geodetska uprava RS. Če je k 
predlogu priloženo tudi cenitveno poročilo, je v pos-
topek vključena strokovna komisija vrednotenja, kot 
poseben izvedenski organ.
V upravni odločbi se odloči o vrsti, velikosti vpliva 
posebne okoliščine (v odstotku glede na posplošeno 
vrednost, ki je bila določena z modelom) ter o 
datumu začetka in konca veljavnosti vpliva posebne 
okoliščine. Trajanje posebne okoliščine je omejeno 
na največ pet let, ko mora lastnik nepremičnine 
vložiti nov predlog z dokazili.
Po dokončnosti upravne odločbe se posebna oko-
liščina vpiše v evidenco vrednotenja, posplošena 
vrednost nepremičnine pa se ustrezno spremeni.
V primeru, da se v postopku uveljavljanja posebne 
okoliščine ugotovi, da podatki v evidencah odstopajo 
od dejanskega stanja, se lastnika nepremičnine na-
poti, da sproži postopek za spremembo podatkov v 
skladu z navodili na spletni strani Portala MVN.

Predčasno prenehanje posebne okoliščine

Če vpliv posebne okoliščine predčasno preneha, je 
lastnik nepremičnine to dolžan sporočiti Geodetski 
upravi RS najkasneje v 30 dneh po prenehanju. 
Postopek za predčasno prenehanje posebne okoliš-
čine je enak postopku njenega uveljavljanja.



Vse dodatne informacije o projektu, 
pogosta vprašanja in odgovori ter 
ključne povezave na obrazce in evidence 
so dostopni na Portalu množičnega 
vrednotenja nepremičnin 
http://www.mvn.e-prostor.gov.si/.

Za vsebinsko pomoč in vprašanja lahko 
kontaktirate klicni center na 080 20 09. 
Svetovalci na klicnem centru so vam na 
voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

Poštni naslov za pošiljanje pošte: 
Geodetska uprava RS - Vrednotenje, 
p.p. 35, 1001 Ljubljana.

Vprašanja ali zahteve za pojasnila 
posredujte na elektronski naslov 
vrednotenje@gov.si. 

BREZPLAČNO

VSAK DELOVNI DAN OD 8. DO 16. URE

Geodetska uprava RS - Vrednotenje, 
p.p. 35, 1001 Ljubljana

elektronski naslov: vrednotenje@gov.si.

POŠTNI NASLOV ZA POŠILJANJE POŠTE:

VPRAŠANJA ALI ZAHTEVE ZA POJASNILA: 


