
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Spremembe podatkov o stanovanju

OBRAZEC A
STANOVANJE

 03  EMŠO ali MŠ lastnika nepremičnine

 04  Status lastnika    a - predlagatelj       b - mladoletna oseba          c - pokojna oseba         d - ukinjena pravna oseba

	 	 	 		[Če	ste	obkrožili	b,	c	ali	d,	obvezno	izpolnite	tudi	točko	05!]

 05  EMŠO ali MŠ predlagatelja sprememb 

 07  Koda za spreminjanje podatkov 

 10  Šifra katastrske občine

 11  Številka stavbe

 12  Številka dela stavbe

[Kodo	za	spreminjanje	podatkov,	
šifro	katastrske	občine,	
številko	stavbe	in	
številko	dela	stavbe	prepišite	iz	obvestila!]
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14  Dejanska raba dela stavbe

18  EMŠO ali MŠ upravnika

19  Številka etaže   20  Ali se stanovanje nahaja v dveh ali več etažah?           da       ne

21  Lega dela stavbe v stavbi   

      a - klet     b - pritličje     c - mansarda     d - nadstropje številka                             e - drugo

22  Kuhinja? da    ne  23  Kopalnica? da    ne      

24  Stranišče? da    ne             25  Atrij? da    ne 

26  Število sob                       27  Leto obnove oken   28  Leto obnove inštalacij   

29  Neto tlorisna površina    m2                   30  Uporabna površina       m2  

31  Drugi prostori, ki pripadajo stanovanju 

      odprta terasa  da    ne        m2     zaprta terasa       da    ne           m2             delavnica                      da     ne

      odprt balkon  da    ne        m2     zaprt balkon       da    ne           m2             garderoba                      da     ne

      odprta loža  da    ne        m2     zaprta loža       da    ne           m2             stopnišče                      da     ne

      drvarnica  da    ne        m2     kurilnica       da    ne           m2             podstrešje                      da     ne

      klet, shramba  da    ne        m2     sušilnica, pralnica  da    ne           m2             nedokončani prostori    da     ne

      garaža  da    ne        m2                  drugo                      da     ne 

32  Ali se stanovanje uporablja v počitniške namene?         da      ne 

33  Vrsta najema   

       a - tržno najemno stanovanje       c - namensko najemno stanovanje  e - stanovanje ni v najemu

       b - službeno najemno stanovanje   d - neprofitno najemno stanovanje          

34  Parkirni prostor in število parkirnih mest

       a - samostojna zaklenjena garaža,     park. mest   c - parkirno mesto na prostem zagotovljeno,    park. mest

       b - parkirno mesto v stavbi,      park. mest   d - parkirno mesto ni zagotovljeno

35  Ali je v stanovanju prijavljena dejavnost?       da     ne 

      Število sob za opravljanje dejavnosti 

      Površina, namenjena izključno za opravljanje dejavnosti          m2  

77  Upravljavec. Ali se s stanovanja izbriše vpisan upravljavec?            da     ne

Datum: ________________________  Podpis predlagatelja: _________________________________

[Vpišite	šifro	iz	»Šifranta	dejanske	rabe	delov	stavb«!]

[Obkrožite	da	ali	ne!]

[Obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Če	ste	obkrožili	nadstropje,	vpišite	še	številko	nadstropja!]

[Obkrožite	da	ali	ne!]

[Pri	točkah	29,	30,	31	vpišite	površino	v	m2	na	eno	decimalko!]

[Možnih	je	več	odgovorov.	Obkrožite	da	ali ne	in,	kjer	je	za	to	predviden	prostor,	vpišite	površino!]

[Obkrožite	da	ali	ne!]

[Obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Možnih	je	več	odgovorov.	Ustrezne	odgovore	obkrožite!	Pri	odgovorih	a,	b	in	c	vpišite	število	parkirnih	mest!]

[Obkrožite	da	ali	ne!	Če	ste	obkrožili	da,	vpišite	tudi	število	sob	in	površino,	
namenjeno	opravljanju	dejavnosti,	v	m2	na	eno	decimalko!]

[Obkrožite	da	ali	ne!]

Obrazec	A	je	vprašalnik	po	103.	členu	Zakona	o	evidentiranju	nepremičnin	-	ZEN	(Uradni	list	RS,	št.	47/2006	in	65/2007	-	Odločba	US).
Obrazec	vrnite	na	naslov:	Geodetska	uprava	Republike	Slovenije,	poštni	predal	494,	1000	Ljubljana!

VPIŠITE SAMO PODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!



Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

OBRAZEC B
NESTANOVANJSKI DEL

 03  EMŠO ali MŠ lastnika nepremičnine

 04  Status lastnika    a - predlagatelj       b - mladoletna oseba          c - pokojna oseba         d - ukinjena pravna oseba

	 	 	 		[Če	ste	obkrožili	b,	c	ali	d,	obvezno	izpolnite	tudi	točko	05!]

 05  EMŠO ali MŠ predlagatelja sprememb 

 07  Koda za spreminjanje podatkov 

 10  Šifra katastrske občine

 11  Številka stavbe

 12  Številka dela stavbe

[Kodo	za	spreminjanje	podatkov,	
šifro	katastrske	občine,	
številko	stavbe	in	
številko	dela	stavbe	prepišite	iz	obvestila!]
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14  Dejanska raba dela stavbe

18  EMŠO ali MŠ upravnika

19  Številka etaže   20  Ali se nestanovanjski del nahaja v dveh ali več etažah?      da       ne

21  Lega dela stavbe v stavbi   

       a - klet     b - pritličje     c - mansarda     d - nadstropje številka                             e - drugo

25  Atrij?    da    ne              27  Leto obnove oken  28  Leto obnove inštalacij        

  

29  Neto tlorisna površina    m2                   30  Uporabna površina       m2  

34  Parkirni prostor in število parkirnih mest 

       a - samostojna zaklenjena garaža,     park. mest  c - parkirno mesto na prostem zagotovljeno,                  park. mest  

       b - parkirno mesto v stavbi,                     park. mest d - parkirno mesto ni zagotovljeno    

36  Talna obloga  a - tekstilne obloge   e - betonski tlak   i - PVC - podi
   b - navaden leseni pod    f - asfalt     j - ploščice
   c - parket    g - industrijski tlak  k - drugo
   d - naravni kamen    h - laminat

37  Stenska obloga a - brez ometa    d - ploščice   
   b - ometane stene in opleskane stene e - drugo    
   c - lesena obloga    

38  Obdelava stropa a - brez stropne konstrukcije  d - spuščen strop   
   b - neobdelan strop   e - drugo    
   c - ometan in opleskan strop

39  Izložbeno okno?      da      ne        40  Vhod z ulice?        da      ne            41  Klima?       da      ne   

42  Dodatna izolacija

      posebna toplotna izolacija     da      ne          posebna zvočna izolacija     da      ne          brez posebnih izolacij     da      ne 

  

43  Višina etaže   m   

44  Razdalja med nosilnimi elementi   m  

45  Prostornina    m3 

77  Upravljavec. Ali se z nestanovanjskega dela izbriše vpisan upravljavec?            da     ne

Datum: ________________________  Podpis predlagatelja: _________________________________

[Vpišite	šifro	iz	»Šifranta	dejanske	rabe	delov	stavb«!]

[Obkrožite	da	ali	ne!]

[Obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Če	ste	obkrožili	nadstropje,	vpišite	še	številko	nadstropja!]

[Obkrožite	da	ali	ne!]

[Pod	točkami	29	in	30	vpišite	površino	v	m2	na	eno	decimalko!]

[Možnih	je	več	odgovorov.	Ustrezne	odgovore	obkrožite!	Pri	odgovorih	a,	b	in	c	vpišite	število	parkirnih	mest!]

[Točke	36	–	42	se	izpolnjuje	za	industrijsko	rabo	in	skladišča,	za	gostinsko	rabo,	upravno	in	pisarniško	rabo,	trgovsko	dejavnost	in	druge	storitvene	dejavnosti.	
Pri	točkah	36,	37	in	38	obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Obkrožite	da	ali	ne!]

[Možnih	je	več	odgovorov.	Obkrožite	da	ali	ne!]

[Točke	43,	44	in	45	se	izpolnjuje	samo	za	industrijsko	rabo	in	skladišča.	Vrednosti	vpišite	na	eno	decimalko!]

[Obkrožite	da	ali	ne!]

Obrazec	B	je	vprašalnik	po	103.	členu	Zakona	o	evidentiranju	nepremičnin	-	ZEN	(Uradni	list	RS,	št.	47/2006	in	65/2007	-	Odločba	US).
Obrazec	vrnite	na	naslov:	Geodetska	uprava	Republike	Slovenije,	poštni	predal	494,	1000	Ljubljana!

VPIŠITE SAMO PODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!

Spremembe podatkov o nestanovanjskem delu



Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Spremembe podatkov o stavbi

 03  EMŠO ali MŠ lastnika nepremičnine

 04  Status lastnika    a - predlagatelj       b - mladoletna oseba          c - pokojna oseba         d - ukinjena pravna oseba

	 	 	 		[Če	ste	obkrožili	b,	c	ali	d,	obvezno	izpolnite	tudi	točko	05!]

 05  EMŠO ali MŠ predlagatelja sprememb 

 07  Koda za spreminjanje podatkov 

 10  Šifra katastrske občine

 11  Številka stavbe

 12  Številka dela stavbe
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46  Tip stavbe

       a - samostoječa stavba  b - stavba dvojček c - krajna vrstna stavba          d - vmesna vrstna stavba

47  Število etaž      48  Številka pritlične etaže

49  Leto izgradnje    50  Leto obnove strehe

51  Leto obnove fasade

52  Material nosilne konstrukcije
       a - opeka    c - kamen e - kombinacija različnih materialov  g - montažna gradnja 
       b - beton, železobeton  d - les  f - kovinska konstrukcija    h - drug material 

53  Vrsta ogrevanja

       a - daljinsko ogrevanje  b - centralno ogrevanje (tudi etažno) c - drugo ogrevanje  d - ni ogrevanja

54  Dvigalo?  da      ne       55  Vodovod?                   da      ne  56  Elektrika? da      ne

57  Telefon?      da      ne       58  Kanalizacija?                da      ne  59  Plin?    da      ne 

60  Kabelska televizija? da      ne       61  Računalniška mreža?         da      ne

62  Način temeljenja

       a - pasovni, točkovni temelji        b - temeljna plošča         c - temeljenje na pilotih, vodnjakih           d - ni temeljeno 

63  Tehnološki plin?    da      ne    64  Industrijski tok?     da      ne        65  Komprimiran zrak?     da      ne   

66  Posebna kanalizacija ali čistilna naprava?      da      ne

67  Vplivno območje

       a - Bližina avtoceste ali hitre ceste do 100 m?     da     ne          d - Bližina daljnovoda nad 100 kV od 30 do 60 m?     da     ne

       b - Bližina ceste 1. ali 2. reda do 50 m?               da     ne         e - Bližina železnice do 75 m?                        da     ne

       c - Bližina daljnovoda nad 100 kV do 30 m?         da     ne

68  Parcele, na katerih stoji stavba

      Dodajte parcele:

      Brišite parcele:

Datum: ________________________  Podpis predlagatelja: _________________________________

[Obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Pri	točkah	54	–	61	obkrožite	da	ali	ne!]

[Točke	62	–	66	se	izpolnjuje	za	vse	stavbe,	ki	imajo	vsaj	en	nestanovanjski	del.]

[Obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Pri	točkah	63	–	66	obkrožite	da	ali	ne!]

[Obkrožite	da	ali	ne.	Če	je	odgovor	pod	točko	c	da,	točke	d	ne	izpolnjujte!]

OBRAZEC C
STAVBA

Obrazec	C	je	vprašalnik	po	103.	členu	Zakona	o	evidentiranju	nepremičnin	-	ZEN	(Uradni	list	RS,	št.	47/2006	in	65/2007	-	Odločba	US).
Obrazec	vrnite	na	naslov:	Geodetska	uprava	Republike	Slovenije,	poštni	predal	494,	1000	Ljubljana!

VPIŠITE SAMO PODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!

[Kodo	za	spreminjanje	podatkov,	
šifro	katastrske	občine,	
številko	stavbe	in	
številko	dela	stavbe	prepišite	iz	obvestila!]



Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Spremembe podatkov o parceli

 03  EMŠO ali MŠ lastnika nepremičnine

 04  Status lastnika    a - predlagatelj       b - mladoletna oseba          c - pokojna oseba         d - ukinjena pravna oseba

	 	 	 		[Če	ste	obkrožili	b,	c	ali	d,	obvezno	izpolnite	tudi	točko	05!]

 05  EMŠO ali MŠ predlagatelja sprememb 

 07  Koda za spreminjanje podatkov 

 10  Šifra katastrske občine

 69  Parcelna številka

[Kodo	za	spreminjanje	podatkov,	
šifro	katastrske	občine	in	
parcelno	številko	prepišite	iz	obvestila!]
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67  Vplivno območje

      a - Bližina avtoceste ali hitre ceste do 100 m?     da      ne          d - Bližina daljnovoda nad 100 kV od 30 do 60 m?    da      ne 

      b - Bližina ceste 1. ali 2. reda do 50 m?              da      ne         e - Bližina železnice do 75 m?                                        da      ne

      c - Bližina daljnovoda nad 100 kV do 30 m?         da      ne

72  Dejanska raba

  %   kmetijsko zemljišče     %   gozdno zemljišče

  %   vodno zemljišče    %   pozidano zemljišče

  %   neplodno zemljišče

Pripombe na namensko rabo in spravilo lesa:

73  Namenska raba  Ne strinjam se z vrsto namenske rabe.           Ne strinjam se z deležem namenske rabe.

74  Spravilo lesa   Ne strinjam se z načinom spravila lesa.          Ne strinjam se s spravilno razdaljo.

75  Stavbe, ki stojijo na parceli, in površina zemljišča pod stavbo na tej parceli

      Brišite stavbe:

      Dodajte stavbe:

   Stavba  Površina zemljišča pod stavbo

             m2

             m2

             m2

             m2

        m2

             m2

             m2

             m2

77  Upravljavec. Ali se s parcele izbriše vpisan upravljavec?     da      ne

Datum: ________________________  Podpis predlagatelja: _________________________________

[Popravite	lahko	le	odstotke	pred	vrstami	dejanske	rabe	parcele,	ki	so	za	to	parcelo	že	navedene	v	obvestilu!]

[Obkrožite	da	ali	ne.	Če	je	odgovor	pod	točko	c	da,	točke	d	ne	izpolnjujte!]

[V	kvadratkih	označite	z	X,	če	se	ne	strinjate	s	podatki,	navedenimi	na	obvestilu!]

[V	polje	»Stavba«	vpišite	številko	stavbe,	ki	stoji	
na	parceli,	pa	ni	navedena	na	obvestilu.
V	polje	»Površina	zemljišča	pod	stavbo«	vpišite	
površino	zemljišča	pod	stavbo	v	m2	brez	decimalk!]

[Obkrožite	da	ali	ne!]

OBRAZEC D
PARCELA

Obrazec	D	je	vprašalnik	po	103.	členu	Zakona	o	evidentiranju	nepremičnin	-	ZEN	(Uradni	list	RS,	št.	47/2006	in	65/2007	-	Odločba	US).
Obrazec	vrnite	na	naslov: Geodetska	uprava	Republike	Slovenije,	poštni	predal	494,	1000	Ljubljana!

VPIŠITE SAMO PODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!



Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Pripombe na modele vrednotenja

 01   Številka obvestila 

 03   EMŠO ali MŠ lastnika nepremičnine

 04   Status lastnika    a - predlagatelj       b - mladoletna oseba          c - pokojna oseba         d - ukinjena pravna oseba

 	 	 		[Če	ste	obkrožili	b,	c	ali	d,	obvezno	izpolnite	tudi	točko	05!]

 05   EMŠO ali MŠ predlagatelja sprememb 

 07   Koda za spreminjanje podatkov 
[Kodo	za	spreminjanje	podatkov	in	številko	obvestila	
prepišite	iz	obvestila!]
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Datum: ________________________  Podpis predlagatelja: _________________________________

Vrednostna cona
oz. vrednostna raven je

    previsoka  prenizka

 Zaporedna številka 
nepremičnine v obvestilu

Ustrezno	trditev	označite	s	križcem	–	X.

OBRAZEC E
VREDNOST

[Številko	obvestila	prepišite	iz	obvestila!]

Obrazec	vrnite	na	naslov:	Geodetska	uprava	Republike	Slovenije,	poštni	predal	494,	1000	Ljubljana!



Priloga - obrazci

Obrazec A za posredovanje sprememb podatkov o stanovanjih
Obrazec B za posredovanje sprememb podatkov o nestanovanjskih delih stavb
Obrazec C za posredovanje sprememb podatkov o stavbi
Obrazec D za posredovanje sprememb podatkov o parcelah
Obrazec E za posredovanje pripomb na modele vrednotenja nepremičnin

Pri izpolnjevanju obrazcev za sporočanje sprememb podatkov o nepremičninah, ki ste jih prejeli na obvestilu,        
uporabljajte številko podatka, ki je nadpisana za vsakim opisom podatka na obvestilu. Zaporedne številke podatkov 
so enake na obvestilu, na obrazcih, v spletni aplikaciji »OVN« in v brošuri. Pred spremembo posameznega podatka 
preberite pojasnila in navodila iz brošure, upoštevajte pa tudi navodila na obrazcu.

 

55  Vodovod

Stavba je priključena na vodovod, če je v stavbi 
priključek na vodovodno omrežje, ne glede na 
to, ali se priključek uporablja v vseh delih stavbe. 
Podatek lahko spremenite s spletno aplikacijo 
»OVN« ali ga posredujete na Obrazcu C.

Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin – ZMVN  (Uradni list RS, št. 50/06 45/08) izdaja:

Obvestilo 
o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin Številka obvestila01: 03476589

Datum: 5.9.2010

Prejemnik obvestila02: Franc Gorenc
Naslov06: Gorenjska cesta 17  4000 Kranj

Koda za spreminjanje podatkov07: AF567UJ1

Podatki o nepremičninah se nanašajo na stanje dne 15.6.2010, vrednost nepremičnine je določena na 
podlagi stanja modelov vrednotenja na dan 1.7.2010.

1. NEPREMIČNINA v katastrski občini10 2104 SUHA Vrednost09 198.514 evrov
DEL STAVBE12 1 v STAVBI11 267: dejanska raba14: hiša 1110001, delež lastništva15: 1/2, naslov16:
Stara cesta 10, Kranj, številka etaže19: 2, kuhinja22: da, kopalnica23: da, stranišče24: da, število sob26:
8, leto obnove oken27: NP, leto obnove inštalacij28: NP, neto tlorisna površina29: 312,90 m2, uporabna 
površina30: 181,80 m2, ali se stanovanje uporablja v počitniške namene32: ne, vrsta najema33:
stanovanje ni v najemu, ali je v stanovanju prijavljena dejavnost35: ne
Podatki o stavbi11 267 v kateri je del stavbe: tip stavbe46: samostoječa stavba, število etaž47: 2, številka 
pritlične etaže48: 1, leto izgradnje49: 1977, leto obnove strehe50: NP, leto obnove fasade51: NP, vrsta 
ogrevanja53: centralno ogrevanje, vodovod55: da, elektrika56: da, telefon57: da, kanalizacija58: da, 
kabelska TV60: ne, vplivno območje67: bližina ceste 1. ali 2. reda do 50 m, parcele na katerih stoji 
stavba68: 574/4
Vrednost je določena po modelu78: 100 % HIŠ, vrednostna raven79: 15

PARCELA69 574/4: delež lastništva15 1/2, površina70: 655 m2, boniteta71: 0, dejanska raba72: 100% 
pozidano zemljišče, vplivno območje67: bližina ceste 1. ali 2. reda do 50 m, namenska raba73: 100% 
druga zemljišča, stavbe, ki stojijo na parceli in površina zemljišča pod stavbo na tej parceli75: stavba 
267 – površina zemljišča 145 m2

Vrednost je določena po modelu78: 100% HIS, vrednostna raven79:15

Solastniki nepremičnine08: Janez Gorenc, Meta Gorenc

Aleš SELIŠKAR
GENERALNI DIREKTOR

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Spremembe podatkov o stavbi

 03  EMŠO ali MŠ lastnika nepremičnine

 04  Status lastnika    a - predlagatelj       b - mladoletna oseba          c - pokojna oseba         d - ukinjena pravna oseba

	 	 	 		[Če	ste	obkrožili	b,	c	ali	d,	obvezno	izpolnite	tudi	točko	05!]

 05  EMŠO ali MŠ predlagatelja sprememb 

 07  Koda za spreminjanje podatkov 

 10  Šifra katastrske občine

 11  Številka stavbe

 12  Številka dela stavbe
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46  Tip stavbe

       a - samostoječa stavba  b - stavba dvojček c - krajna vrstna stavba          d - vmesna vrstna stavba

47  Število etaž      48  Številka pritlične etaže

49  Leto izgradnje    50  Leto obnove strehe

51  Leto obnove fasade

52  Material nosilne konstrukcije
       a - opeka    c - kamen e - kombinacija različnih materialov  g - montažna gradnja 
       b - beton, železobeton  d - les  f - kovinska konstrukcija    h - drug material 

53  Vrsta ogrevanja

       a - daljinsko ogrevanje  b - centralno ogrevanje (tudi etažno) c - drugo ogrevanje  d - ni ogrevanja

54  Dvigalo?  da      ne       55  Vodovod?                   da      ne  56  Elektrika? da      ne

57  Telefon?      da      ne       58  Kanalizacija?                da      ne  59  Plin?    da      ne 

60  Kabelska televizija? da      ne       61  Računalniška mreža?         da      ne

62  Način temeljenja

       a - pasovni, točkovni temelji        b - temeljna plošča         c - temeljenje na pilotih, vodnjakih           d - ni temeljeno 

63  Tehnološki plin?    da      ne    64  Industrijski tok?     da      ne        65  Komprimiran zrak?     da      ne   

66  Posebna kanalizacija ali čistilna naprava?      da      ne

67  Vplivno območje

       a - Bližina avtoceste ali hitre ceste do 100 m?     da     ne          d - Bližina daljnovoda nad 100 kV od 30 do 60 m?     da     ne

       b - Bližina ceste 1. ali 2. reda do 50 m?               da     ne         e - Bližina železnice do 75 m?                        da     ne

       c - Bližina daljnovoda nad 100 kV do 30 m?         da     ne

68  Parcele, na katerih stoji stavba

      Dodajte parcele:

      Brišite parcele:

Datum: ________________________  Podpis predlagatelja: _________________________________

[Obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Pri	točkah	54	–	61	obkrožite	da	ali	ne!]

[Točke	62	–	66	se	izpolnjuje	za	vse	stavbe,	ki	imajo	vsaj	en	nestanovanjski	del.]

[Obkrožite	samo	en	odgovor!]

[Pri	točkah	63	–	66	obkrožite	da	ali	ne!]

[Obkrožite	da	ali	ne.	Če	je	odgovor	pod	točko	c	da,	točke	d	ne	izpolnjujte!]

OBRAZEC C
STAVBA

Obrazec	C	je	vprašalnik	po	103.	členu	Zakona	o	evidentiranju	nepremičnin	-	ZEN	(Uradni	list	RS,	št.	47/2006	in	65/2007	-	Odločba	US).
Obrazec	vrnite	na	naslov:	Geodetska	uprava	Republike	Slovenije,	poštni	predal	494,	1000	Ljubljana!

VPIŠITE SAMO PODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!

[Kodo	za	spreminjanje	podatkov,	
šifro	katastrske	občine,	
številko	stavbe	in	
številko	dela	stavbe	prepišite	iz	obvestila!]

OBRAZEC

Spletna aplikacija »OVN«

BROŠURA

OBVESTILO



Pravila za izpolnjevanje obrazcev

Izpolnjevanje obveznih podatkov:
Kadar posredujete spremembe podatkov o nepremičninah ali pripombe na modele vrednotenja z obrazcem, 
morate na vsakem obrazcu, ki ga posredujete, obvezno izpolniti podatke v okviru. Te podatke morate izpolniti na 
vseh obrazcih, čeprav jih za večje število vaših parcel, stavb in delov stavb posredujete v eni kuverti. Obrazci, ki ne 
bodo imeli izpolnjenih obveznih podatkov, ne bodo upoštevani. O neupoštevanju nepravilno izpolnjenih obrazcev 
predlagatelj sprememb ne bo obveščen! Zato prosimo, da obvezne podatke pazljivo in pravilno izpolnite.

Primer 1 – Obrazec sprememb posreduje lastnik nepremičnine:

Primer 2 – Obrazec sprememb posreduje dedič, lastnik nepremičnine je pokojna oseba:

Z obrazcem za spremembo podatkov o nepremičninah sporočite samo tiste podatke, ki se spremenijo, in manjkajoče 
podatke. S ponovnim sporočanjem vseh podatkov, tudi tistih, ki so na obvestilu pravilno izpisani, boste povzročili 
nepotrebno delo sebi in več dela pri vnosu podatkov, predvsem pa povečali možnost za dodatne napake. 

Načini izpolnjevanja podatkov v obrazcih
Podatki morajo biti izpolnjeni tako, da je nedvoumno, kakšno spremembo je predlagatelj želel sporočiti. 
Spremembe podatkov v prazen obrazec zapišete tako, da:
a) vpišete pravilno vrednost – polja za vnos vrednosti s točno določenim številom mest imajo ločena polja za vnos številk;

Pri poljih, ki omogočajo vnos EMŠO ali MŠ, upoštevajte, da je EMŠO 13-mestno število in morajo biti zapolnjena vsa 
mesta, MŠ pravne osebe pa je 7-mestno število, ki ga vpišete na prvih 7 mest.

b) vpišete pravilno vrednost v polje – bodite pozorni na število decimalnih mest, če so ta predvidena;

c) obkrožite pravilen odgovor.

Bodite pozorni na primere, ko je možnih več odgovorov.



Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin – ZMVN  (Uradni list RS, št. 50/06 45/08) izdaja:

Obvestilo 
o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin Številka obvestila01: 03476589

Datum: 5.9.2010

Prejemnik obvestila02: Franc Gorenc
Naslov06: Gorenjska cesta 17  4000 Kranj

Koda za spreminjanje podatkov07: AF567UJ1

Podatki o nepremičninah se nanašajo na stanje dne 15.6.2010, vrednost nepremičnine je določena na 
podlagi stanja modelov vrednotenja na dan 1.7.2010.

1. NEPREMIČNINA v katastrski občini10 2104 SUHA Vrednost09 198.514 evrov
DEL STAVBE12 1 v STAVBI11 267: dejanska raba14: hiša 1110001, delež lastništva15: 1/2, naslov16:
Stara cesta 10, Kranj, številka etaže19: 2, kuhinja22: da, kopalnica23: da, stranišče24: da, število sob26:
8, leto obnove oken27: NP, leto obnove inštalacij28: NP, neto tlorisna površina29: 312,90 m2, uporabna 
površina30: 181,80 m2, ali se stanovanje uporablja v počitniške namene32: ne, vrsta najema33:
stanovanje ni v najemu, ali je v stanovanju prijavljena dejavnost35: ne
Podatki o stavbi11 267 v kateri je del stavbe: tip stavbe46: samostoječa stavba, število etaž47: 2, številka 
pritlične etaže48: 1, leto izgradnje49: 1977, leto obnove strehe50: NP, leto obnove fasade51: NP, vrsta 
ogrevanja53: centralno ogrevanje, vodovod55: da, elektrika56: da, telefon57: da, kanalizacija58: da, 
kabelska TV60: ne, vplivno območje67: bližina ceste 1. ali 2. reda do 50 m, parcele na katerih stoji 
stavba68: 574/4
Vrednost je določena po modelu78: 100 % HIŠ, vrednostna raven79: 15

PARCELA69 574/4: delež lastništva15 1/2, površina70: 655 m2, boniteta71: 0, dejanska raba72: 100% 
pozidano zemljišče, vplivno območje67: bližina ceste 1. ali 2. reda do 50 m, namenska raba73: 100% 
druga zemljišča, stavbe, ki stojijo na parceli in površina zemljišča pod stavbo na tej parceli75: stavba 
267 – površina zemljišča 145 m2

Vrednost je določena po modelu78: 100% HIS, vrednostna raven79:15

Solastniki nepremičnine08: Janez Gorenc, Meta Gorenc

Aleš SELIŠKAR
GENERALNI DIREKTOR

Sporočanje pripomb na modele vrednotenja nepremičnin


