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Vpliv kakovosti prostorskih podatkov  
na učinkovitost sistema obdavčenja nepremičnin: 
primer nadomestila za uporabo  
stavbnega zemljišča

Prostorski podatki niso neposredno povezani le s pros-
torskim načrtovanjem, temveč z urejanjem prostora na 
splošno in s tem tudi s sistemom obdavčenja nepremič-
nin. Kakovost prostorskih podatkov vpliva na učinkovi-
tost sistema obdavčenja nepremičnin, njegovo izdatnost, 
pravičnost in racionalnost. V članku je opredeljen me-
todološki pristop k analizi kakovosti prostorskih podat-
kovnih nizov zbirk podatkov, ki jih občine upravljajo za 
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za 
analizo kakovosti podatkov sta za raziskavo opredeljena 
in uporabljena prilagojena Jaccardov in Czekanowskijev 
koeficient, ki sta uporabna, kadar so razlike med primer-
janima podatkoma manjše od 5 %. S tema koeficientoma 
se ugotovi raven ujemanja površin stavb in nezazidane-
ga stavbnega zemljišča iz občinskih zbirk podatkov za 
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in 
iz registra nepremičnin. Na podlagi analize popolnosti, 

logične usklajenosti in tematske natančnosti občinskih 
zbirk podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča je izvedena posodobitev občinskih zbirk 
podatkov. Analizirane so spremembe v občinski zbirki 
podatkov po posodobitvi, in sicer glede števila zavezan-
cev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
in odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
Rezultati prve tovrstne raziskave so dobljeni na manjšem 
vzorcu, vendar je metodologija uporabna tudi za izvedbo 
analize na večjem vzorcu oziroma v vseh občinah v Slo-
veniji. Poleg tega je lahko v podporo strokovnjakom na 
občinah, prostorskim načrtovalcem in odločevalcem na 
področju davčne politike.

Ključne besede: urejanje prostora, prostorsko načrtovan-
je, kakovost prostorskih podatkov, obdavčitev nepremič-
nin
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1 Uvod

Prostorski podatki opredeljujejo stvarni svet z različnih vidi-
kov, pojave v prostoru neposredno ali posredno povezujejo z 
lokacijo in so od nekdaj temelj določanja lastnosti nepremič-
nin (Yomralioglu idr., 2007; Ažman, 2011). Prostorski podatki 
so neposredno povezani s prostorskim načrtovanjem in urejan-
jem prostora na splošno (Zakrajšek, 1999). Mangioni (2012), 
Mantey in Tagoe (2012) ter Çağdaş (2013) poudarjajo pomen 
uporabe prostorskih podatkov in sodobne GIS-tehnologije 
pri vzpostavitvi in upravljanju sistema obdavčitve nepremič-
nin kot dela sistema urejanja prostora. Poudarjajo, da upora-
ba kakovostnih prostorskih podatkov pomembno vpliva na 
učinkovitost sistema, njegovo izdatnost, pravičnost in racio-
nalnost. Droj in Droj (2010) izpostavljata pomen prostorskih 
podatkov za dobro upravljanje in kakovostno odločanje na 
področju obdavčitve nepremičnin. Robbins  (2014) potrjuje 
pozitiven vpliv uporabe prostorskih podatkov, GIS-tehnologi-
je, prostorskih znanj ter ustrezne dostopnosti in kartografske 
upodobitve podatkov o nepremičninah v procesu upravljanja 
prostora, prostorskega načrtovanja in obdavčevanja nepremič-
nin  (Zavodnik Lamovšek  idr., 2012). Maher   idr.  (2005) in 
Robbins  (2014) pri tem izpostavljajo vlogo GIS-tehnologije 
in (horizontalno in vertikalno) povezovanje zbirk prostorskih 
podatkov na lokalni in nacionalni ravni. Jankovič Grobelšek in 
Gajšek (2014) ob tem poudarjata, da mora učinkovita nepre-
mičninska zakonodaja temeljiti na celovito urejenih podatkih 
prostorskega informacijskega sistema.

Obdavčitev nepremičnin je povezana z zahtevo po visoki ka-
kovosti podatkov o nepremičninah. V Sloveniji in številnih 
državah sveta trenutno potekajo reforme sistemov obdavčitve 
nepremičnin. Uspešnost izvedbe teh reform je odvisna tudi od 
razpoložljivosti zbirk prostorskih in drugih podatkov o nepre-
mičninah ter njihove kakovosti. Bolj ko je sistem evidentiranja 
nepremičnin točen in popoln, višja je raven pravne varnosti 
pravnih razmerij in večje je zaupanje v sistem, s tem pa tudi 
njegova uporabnost  (Starček, 2017). Pri obravnavi prostor-
skih pojavov gre po navadi za kompleksen in medsektorsko 
prepleten sistem prostorskih podatkov, pri čemer je kakovost 
podatkov pomemben dejavnik kakovosti in učinkovitosti sis-
tema, ki uporablja te podatke. Zato je treba, kot poudarja van 
der Molen (2002), posebno pozornost nameniti zagotavljanju 
kakovostnih in zaupanja vrednih prostorskih podatkov o ne-
premičninah, ki so med seboj povezani in usklajeni, čeprav so 
vodeni v več zbirkah podatkov. 

Raziskava v tem članku je osredotočena na analizo vpliva kako-
vosti prostorskih podatkov na sistem obdavčenja nepremičnin 
v Sloveniji. Tovrstni sistemi se v državah po svetu stalno spre-
minjajo  (Slack in Bird, 2014). Uspešnost reform in poznejša 

učinkovitost sistema obdavčitve nepremičnin pa sta odvisni 
tudi od kakovosti zbirk podatkov o nepremičninah. Podob-
no kot v številnih državah vzhodne in srednje Evrope tudi 
v Sloveniji že več kot dve desetletji poteka prehod iz sistema 
obdavčitve nepremičnin, ki temelji na površini nepremični-
ne  (area-based), v nov sistem, ki temelji na tržni vrednosti 
nepremičnin  (ad-valorem). V Sloveniji je zdajšnji sistem ob-
davčitve nepremičnin zastarel, neenoten, nepregleden in nepri-
lagojen novim gospodarskim razmeram (Vlada RS, 2013). Zato 
so bile v minulih dveh desetletjih izvedene številne dejavnosti 
za oblikovanje sodobnega in na tržnih razmerah temelječega 
sistema obdavčitve nepremičnin. Prvi poskus za uvedbo no-
vega načina obdavčitve nepremičnin je bil narejen leta 2013 s 
sprejetjem Zakona o davku na nepremičnine (2013), ta zakon 
pa je Ustavno sodišče RS (2014) v celoti razveljavilo, in sicer 
predvsem zaradi neskladnosti z Ustavo RS. V svoji odločitvi je 
med drugim izpostavilo tudi zahtevo po izboljšanju kakovosti 
podatkov o nepremičninah. 

Reforma sistema obdavčenja nepremičnin v Sloveniji se torej 
izvaja, zato lahko vpliv prostorskih podatkov na učinkovitost 
sistema obdavčenja nepremičnin analiziramo le na podlagi po-
datkov, ki jih občine upravljajo za odmero nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča  (v nadaljevanju: NUSZ). NUSZ je 
dajatev, ki poleg davka na premoženje občanov in pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest skupaj tvori davek na nepremičnine, 
v veljavi pa je že od leta 1984. NUSZ se odmerja v vseh obči-
nah v Sloveniji. Prihodki od NUSZ so od njegove uveljavitve 
eden najpomembneješih in najstabilnejših javnofinančnih vi-
rov občin. Občine s prihodki od NUSZ zagotavljajo ustrezno 
komunalno opremljenost stavbnih zemljišč ter gospodarski in 
družbeni razvoj. Po podatkih Ministrstva za finance  (2017) 
prihodki od NUSZ znašajo v povprečju skoraj 90 % vseh pri-
hodkov od davkov od premoženja občin oziroma 15  % vseh 
davčnih prihodkov občin. Pravne osebe zajemajo 4 % vseh za-
vezancev za plačilo NUSZ. Pri tem odmera NUSZ za poslovne 
namene zajema 70,5 % celotne višine odmere. 

Cilj raziskave je ugotoviti, ali izboljšanje kakovosti občinskih 
zbirk podatkov za odmero NUSZ s podatki registra nepre-
mičnin in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture 
prispeva k zvišanju odmere NUSZ. V raziskavi smo izhajali iz 
domneve (hipoteza H1), da je odsotnost zapisov o stavbah in 
nezazidanih stavbnih zemljiščih v občinskih zbirkah podatkov 
za odmero NUSZ v povprečju večja kot 10 % glede na stanje 
v registru nepremičnin. Predpostavili smo še (hipoteza  H2), 
da je ujemanje podatkov o površinah stavb in nezazidanem 
stavbnem zemljišču med občinskimi zbirkami podatkov za od-
mero NUSZ in registrom nepremičnin razmeroma šibko, kar 
pomeni, da sta vrednosti prilagojenih Jaccardovega in Czeka-
nowskijevega koeficienta manjši od 0,33. Predvidevali smo tudi 
(hipoteza H3), da posodobitev podatkovnih nizov v občinskih 
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zbirkah podatkov s podatki iz registra nepremičnin vpliva na 
povečanje števila zavezancev in višino odmere NUSZ.

2 Kakovost prostorskih podatkov in 
zadevne raziskave

Prostorski podatki so raznovrstni tako po položajni in časovni 
kakovosti kot po kakovosti pomenske opredeljenosti pojmov. 
Opredelitev kakovosti prostorskih podatkov je odvisna od pod-
ročja obravnave, namena, zahtev in pričakovanj uporabnikov 
in drugih subjektivnih dejavnikov. Na splošno izraža kakovost 
prostorskih podatkov celotnost lastnosti zbirke podatkov glede 
na njeno sposobnost, da ustreza izraženemu ali vsebovanemu 
nizu zahtev. Je torej razlika med podatki in stvarnim svetom, 
ki ga podatki ponazarjajo. Večja je ta razlika, slabša je kakovost 
podatkov, s tem sta manjši tudi uporabna in siceršnja vrednost 
teh podatkov (Triglav, 2012). 

Kakovost podatkov opredeljujejo tudi namen, izvor in uporaba 
kot opisni in kvantitativni elementi  (Morrison, 1995; Vere-
gin, 1999; Šumrada, 2005; Ivánová, 2007). Slovenski standard 
SIST EN ISO 19157:2015 Geografske informacije – Kakovost 
podatkov opredeljuje poenoteni kakovostni model za prostor-
ske podatke in osnovno metodologijo za določanje njihove 
kakovosti. Kakovost podatkov je v skladu z načeli kakovosti 
omenjenega standarda razlika med podatkovno zbirko in med 
stvarnim ali hipotetičnim svetom, t.  i. prostorom obravnave, 
določenim s podatkovnimi specifikacijami. Osnovni elementi 
kakovosti, kot jih opredeljuje standard, so položajna točnost, 
tematska natančnost, logična usklajenost, časovna kakovost, 
popolnost in uporabnost.

Izvedene so bile številne raziskave, povezane s področjem 
prostorskih podatkov o nepremičninah za njihovo vredno-
tenje in obdavčitev nepremičnin  (Kokkonen, 2006; Tomić, 
2010). Barańska  (2004) je raziskovala elemente kakovosti 
zbirk podatkov in stohastične modele napovedovanja tržnih 
vrednosti nepremičnin. Barvika idr. (2013) so raziskovali po-
vezovanje zbirk podatkov o nepremičninah s podatki mno-
žičnega vrednotenja nepremičnin za obdavčitev nepremičnin. 
Mangioni (2012) je raziskoval vpliv informiranosti in dostop-
nosti podatkov o nepremičninah na načela dobrega davčnega 
sistema obdavčitve nepremičnin. V številnih raziskavah je bil 
dan poudarek razvoju metod presoje kakovosti prostorskih po-
datkov (Pipino idr., 2002; McKay, 2003; Cerovski, 2010; Xia, 
2012). Razviti so bili številni avtomatizirani metode in orodja 
za podporo presoje kakovosti podatkov  (Podobnikar, 2001;  
Li idr., 2012) ali le izbranega elementa kakovosti (Goodchild 
in Hunter, 1997; Ariza-López in Mozas-Calvache, 2012; Hast, 
2014; Hashemi in Abbaspour, 2015). Maggio  (2012) izpo-
stavlja pomen izboljšanja kakovosti podatkov o nepremičninah 

v Italiji pri odmeri občinskega davka na nepremičnine in davka 
na odlaganje odpadkov, pri čemer se drugonavedeni odmerja 
tudi glede na površino nepremičnine. Na podlagi podatkov, ki 
so jih predložili lastniki zemljišč in stavb, podatkov iz drugih 
uradnih zbirk in ortofoto posnetkov so izboljšali kakovost gra-
fičnih in opisnih podatkov katastra stavb in zemljišč. Posledica 
izboljšanja popolnosti zbirk podatkov o nepremičninah sta bila 
povečanje prihodkov od omenjenih davkov in več zaznanih 
nezakonitih gradenj. 

Caeiro idr. (2016) poudarjajo učinek izboljšanja kakovosti po-
datkov katastra nepremičnin na Portugalskem na vrednotenje 
nepremičnin in odmero davka na nepremičnine. Na območju 
Lizbone so z aktivnim vključevanjem latnikov nepremičnin, 
zajemom podatkov o lastništvu nepremičnin in terenskimi ge-
odetskimi izmerami izboljšali popolnost, tematsko natančnost, 
logično usklajenost in položajno točnost podatkov o nepre-
mičninah. Izboljšanje kakovosti podatkov o nepremičninah je 
pomembno vplivalo tudi na urejenost lastniških razmerij in 
uporabnost podatkov tudi za druge namene. Popolnost zbirk 
podatkov o zemljiščih in stavbah, ki pomembno vpliva na pri-
hodke od obdavčitve nepremičnin, je v državah Evropske unije 
različna. Po podatkih Organizacije združenih narodov (Zdru-
ženi narodi, 2014) je v državah Evropske unije evidentiranih 
več kot 80 % vseh zemljišč. Največji delež je v srednjeevropskih 
in skandinavskih državah. V Armeniji je večina neevidenti-
ranih zemljišč v lasti države. Na Malti ugotovitve kažejo, da 
je delež evidentiranih zemljišč večji na urbanih območjih. V 
Španiji sta približno 2 % neevidentiranih zemljišč, ki so veči-
noma na podeželju. 

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 Slo-
veniji so izvedene številne študije kakovosti posameznih zbirk 
prostorskih podatkov. Geodetski inštitut Slovenije  (2003) je 
ugotovil, da je približno četrtina podatkov zemljiškega katastra 
slabe ali zelo slabe kakovosti, predvsem na ruralnih območ-
jih in območjih manj intenzivne rabe. Ferlan  (2005), Čeh 
idr. (2011), Ferlan idr. (2011) in Bohak (2016) so poudarili, da 
je zbirka digitalnih katastrskih načrtov neusklajena, in opozo-
rili na različne položajne točnosti. Pogost predmet raziskav sta 
tudi kataster stavb (Geodetski inštitut Slovenije, 2015; Triglav 
Čekada  idr., 2016) in register nepremičnin (Lisec idr., 2015; 
Mitrović, 2015; Požun, 2015; Starček, 2017). Smodiš (2011) je 
poudaril, da je kakovost določanja posplošene tržne vrednosti 
nepremičnin odvisna tudi od kakovosti podatkov o nepremič-
ninah v registru nepremičnin. Mitrović (2015) je opozoril na 
nizko raven kakovosti podatkov, ki jih v evidenco trga nepre-
mičnin predložijo zavezanci. 
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Kobetič (2014) je glede prostorskih podatkov ugotovil, da po-
datkov, potrebnih za odmero NUSZ, ni, podatki niso vodeni v 
ustrezni obliki ali so podatki slabo vzdrževani. Grilc (2017) in 
Ziherl (2017) sta ugotovila, da je posodobitev zbirke podatkov 
mestne občine Kranj s podatki iz registra nepremičnin vpliva-
la med drugim na povečanje števila zavezancev in posledično 
prihodkov od NUSZ. Grilc  (2017) za učinkovito izboljšanje 
kakovosti podatkov izpostavlja tudi pomen javne razgrnitve 
podatkov o nepremičninah ter sodelovanje lastnikov nepre-
mičnin in strokovnjakov s področja prostorskih podatkov. Ger-
čer  (2017) je posebej opozoril na odstopanja med podatki o 
površini stavbnih zemljišč v občinskih zbirkah podatkov za 
odmero NUSZ in podatki iz registra nepremičnin. Mivšek in 
Radovanova  (2017) sta izpostavila, da raznovrstna kakovost 
podatkov vpliva na nepravilnosti pri odmeri NUSZ. Uran-
karjeva (2016) je menila, da je zaradi nepopolnosti občinskih 
zbirk podatkov za od 20 % do 30 % manjši prihodek od NUSZ. 
Finančna uprava RS  (2014) navaja, da zavezanci za plačilo 
NUSZ občin ne obveščajo sproti o spremembah, ki vplivajo 
na odmero NUSZ. Režek   idr.  (2015) ob tem izpostavljajo, 
da lahko množica ponudnikov zbirk prostorskih podatkov in 
sodobne tehnologije za njihovo pridobivanje povzročijo nekri-
tičnost pri uporabi prostorskih podatkov. Zato so lahko rešitve, 
predlogi in ukrepi, ki temeljijo na takih podatkih, dvomljive 
kakovosti. Vse navedeno kaže na pomembnost zagotavljanja 
kakovostnih prostorskih podatkov. 

3 Zbirke podatkov za obdavčitev 
nepremičnin v Sloveniji

Predmet obdavčitve pri NUSZ sta zazidano in nezazidano 
stavbno zemljišče. Med zazidana stavbna zemljišča se uvrščajo 
površine za stanovanjski in poslovni namen. Davčno osnovo 
tvori površina nezazidanega stavbnega zemljišča, stanovanjska 
površina oziroma poslovna površina. Občine površine zemljiš-
ča, stanovanj in stavb za poslovni namen določajo na različne 
načine. Z odlokom o NUSZ določijo merila in število točk 
glede na lastnosti stavbnega zemljišča in njegovih prednosti ali 
slabosti. Zakon o stavbnih zemljiščih (1984; 1997) ni določal 
vseh meril za predpisovanje NUSZ, zaradi česar lahko občine 
merila in število točk pogosto določajo arbitrarno. Pri tem ima-
jo vzpostavljene lastne zbirke podatkov za odmero NUSZ, ki 
se po večini, kot navaja Kobetič (2014), ne povezujejo z refe-
renčnimi zbirkami podatkov (zemljiški kataster, kataster stavb 
in register nepremičnin). To, kot poudarjajo Grote idr. (2015), 
pomembno vpliva na neracionalnost in nepreglednost siste-
ma obdavčitve nepremičnin v Sloveniji. Šele Zakon o graditvi 
objektov  (2004) je določil obveznost uporabe uradnih zbirk 
podatkov  (zemljiški kataster, kataster stavb in register nepre-
mičnin) pri upravljanju sistema NUSZ, kar pa vse občine ne 
upoštevajo. 

Podatki, potrebni za upravljanje sistema NUSZ, se med ob-
činami razlikujejo in so odvisni od določil odloka oziroma 
meril. Občine med merili upoštevajo predvsem lego v pros-
toru, opremljenost s komunalno infrastrukturo, funkcionalno 
ugodnost lokacije stavbnega zemljišča, namensko rabo po pros-
torsko izvedbenih aktih, gostoto javnih funkcij in poslovnih 
dejavnosti ter stalne čezmerne motnje pri uporabi stavbnega 
zemljišča. Nekatere občine upoštevajo še konfiguracijo tere-
na, zasedenost stavb in zemljišč, število lastnih parkirnih mest, 
dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi, motnje pri upora-
bi stavbnega zemljišča, zapuščenost in dotrajanost objekta idr. 
Kataster stavb, zemljiški kataster in register nepremičnin ne 
vsebujejo vseh podatkov, ki jih občine potrebujejo za določitev 
števila točk in določitev davčnega bremena z NUSZ. Občine 
zato ob podatkih iz referenčnih zbirk prostorskih podatkov 
pridobivajo podatke še iz grafičnega dela zemljiškega katastra, 
digitalnih podlag veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega družbenega plana ter iz drugih virov.

Podatki o nepremičninah se v Sloveniji vodijo v več referenčnih 
zbirkah podatkov, ki se uporabljajo za obdavčitev 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 katastrih so podatki o predmetu 
pravic in pravnih razmerij, ki so evidentirani v zemljiški knjigi. 
Za podatke o nepremičninah kot o predmetu pravic je katas-
ter izvorna evidenca. Register nepremičnin je javna evidenca o 
vseh nepremičninah, ki v evidenčnem smislu vzpostavlja nepre-
mičnino. Določen je kot odprt sistem, ki omogoča, da uporab-
niki s svojimi predpisi v skladu s svojimi nameni dopolnjujejo 
njegovo večnamenskost tako, da določijo dodatne podatke, ki 
se vodijo o nepremičninah (Geodetska uprava RS, 2013). Re-
gister nepremičnin kot podatkovna zbirka že sam po sebi ni 
popoln zaradi nepopolnosti evidenc, iz katerih prevzema po-
datke, in je omejene kakovosti, k čemur sta največ prispevala 
neustrezno izvedeni popis nepremičnin in predpisani način 
spreminjanja podatkov. Kljub temu menimo, da je kakovost-
nejša podatkovna zbirka kot podatkovna zbirka za odmero 
NUSZ. To sledi tudi iz sistemskih priporočil za izboljšanje 
sistema NUSZ (Ministrstvo za okolje in prostor idr., 2016).

4 Empirična raziskava kakovosti 
občinske zbirke podatkov za 
odmero NUSZ

4.1 Metodologija 

V raziskavi smo podatkovne nize o stavbah za stanovanjski in 
poslovni namen in nezazidanih stavbnih zemljiščih, ki jih ob-
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čine vodijo v zbirkah podatkov za odmero NUSZ, primerjali s 
podatkovnimi nizi registra nepremičnin kot referenčne zbirke 
podatkov. Najprej smo analizirali odloke za odmero NUSZ v 
izbranih občinah. Pridobili smo podatke za devet občin, ki so 
pristopile k projektu posodobitve zbirke podatkov za odmero 
NUSZ in od katerih smo lahko pridobili tudi ustrezne podatke 
za izvedbo navedene analize. Analizirali smo vrsto in vire po-
datkov, ki jih občine uporabljajo za odmero NUSZ. Pri analizi 
kakovosti tovrstnih podatkovnih nizov smo se osredotočili na 
tri osnovne elemente kakovosti, kot jih opredeljuje standard 
ISO 19157:2015, in sicer popolnost, tematsko natančnost in 
logično usklajenost občinskih zbirk podatkov. 

Za vse obravnavane občine smo potem izračunali ujemanje po-
datkov o številu delov stavbe in ujemanje podatkov o površini 
stavbe v občinskih zbirkah podatkov za odmero NUSZ s po-
datki iz registra nepremičnin. Znanih je več metod določanja 
podobnosti med množicami (Romesburg, 2004; Albatineh 
in Niewiadomska-Bugaj, 2011; Liu idr., 2014; Aamir in Bhu-
sry, 2015). V raziskavi smo za izračun ujemanja podatkov o 
številu delov stavbe med obravnavanima podatkovnima zbir-
kama uporabili Jaccardov koeficient, ki se pogosto uporablja za 
ugotavljanje podobnosti med množicami (Lee, 2017; Nowak 
Da Costa, 2015). Jaccardov koeficient J, s katerim izračunamo 
podobnost med dvema podatkovnima nizoma A in B, izračuna-
mo, kot sledi ( Jaccard, 1901):

Pri proučevanju podobnosti med podatkovnima nizoma se po-
gosto uporablja tudi Czekanowskijev koeficient C (Wierzchoń 
in Kłopotek, 2018), ki ga med podatkovnima nizoma A in B 
izračunamo, kot sledi (Czekanowski, 1913):

Oba navedena koeficienta natančno merita ujemanje podat-
kov v dveh podatkovnih nizih. V raziskavi take natančnosti ne 
potrebujemo niti ni smiselna. Zato smo ugotavljali ujemanje 
podatka o površini stavbe v občinski zbirki podatkov za od-
mero NUSZ in podatkov v registru nepremičnin tako, da smo 
kot ujemajoča podatka opredelili podatka, katerih vrednosti 
za površino se razlikujeta do 5  %, česar osnovna koeficienta 
ne štejeta za ujemanje. Zato smo morali uporabiti prilagojen 
Jaccardov koeficient ujemanja Jp in prilagojen Czekanowskijev 
koeficient ujemanja Cp, ki smo ju za namene raziskave oprede-
lili in izračunali po enačbi:

Pri tem je SNUSZ(i) podatek o površini stavbe i v občinski zbir-
ki podatkov za odmero NUSZ in SREN(i) podatek o površini 
stavbe i v registru nepremičnin. Obravnava ujemanja podatkov 
o površinah stavb in številu delov stavb med občinsko zbirko 
podatkov za odmero NUSZ in registrom nepremičnin je po-
membna zaradi presoje kakovosti občinske zbirke podatkov za 
odmero NUSZ glede na referenčno zbirko podatkov. Rezultati 
analize ujemanja so izhodišče morebitnih ukrepov za izbolj-
šanje kakovosti podatkov in posodobitev sistema obdavčitve 
nepremičnin. 

V nadaljevanju raziskave je bila izvedena posodobitev podat-
kov občin za odmero NUSZ s podatki iz registra nepremičnin 
in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Poso-
dobitev podatkov občin za odmero NUSZ je bila izvedena za 
podatke o površini, dejanski rabi in opremljenosti s komunalno 
infrastrukturo. Po posodobitvi podatkov so bile vrednosti pri-
merjanih nizov podatkov v obravnavanih zbirkah enake.

Občinske zbirke podatkov za odmero NUSZ so se s posodo-
bitvijo spremenile. Pred posodobitvijo so vsebovale zapise za 
posamezni stavbni ali lastniški del, po posodobitvi podatkov 
vsebujejo podatek o stavbi ali nezazidanem stavbnem zeml-
jišču kot celoti. Zaradi tega se je zmanjšalo število zapisov v 
občinski zbirki podatkov za odmero NUSZ. Med občinami 
ni enotnega pristopa za določitev davčne osnove pri določitvi 
višine NUSZ, tj. površine stavb. Občine v odlokih za odme-
ro NUSZ stanovanjsko oziroma poslovno površino določajo 
na različne načine,  npr. kot fundus stavbe, dejansko površi-
no, tlorisno površino, neto tlorisno površino, čisto tlorisno 

pri čemer je:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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površino, uporabno površino  idr. Pri posodobitvi občinskih 
zbirk podatkov za odmero NUSZ je bil uporabljen podatek 
iz registra nepremičnin o neto tlorisni površini dela stavbe. To 
je površina vseh prostorov dela stavbe ne glede na dejansko 
možnost uporabe prostorov. Ta površina dela stavbe, ki leži v 
več etažah, je vsota površin prostorov tega dela stavbe v vseh 
etažah (Geodetska uprava RS, 2010). 

4.2 Izbrane občine in uporabljeni podatki 

V raziskavo je bilo zajetih devet občin, ki so pristopile k pro-
jektu posodobitve zbirke podatkov za odmero NUSZ, in si-
cer Dornava, Duplek, Sodražica, Črnomelj, Divača, Vuzenica, 
Središče ob Dravi, Mokronog  - Trebelno in Zreče. Pregled-
nica  1 podaja osnovne podatke o obravnavanih občinah. Iz 
podatkov v preglednici  1 izhaja, da prihodki od NUSZ v 
obravnavanih občinah tvorijo izjemno velik delež vseh pri-
hodkov od obdavčitve nepremičnin  (v vseh občinah več kot 
90  %). Obravnavane občine so fizičnim osebam odmerjale v 
povprečju višji NUSZ, kot je bilo povprečje v Sloveniji, ter v 
povprečju nižji NUSZ na m2 od nacionalnega povprečja za 
pravne osebe (razen v občini Duplek).

V raziskavi so bili uporabljeni:
• demografski podatki občin za leti 2015 in 2016  (vir: 

Statistični urad Republike Slovenije);
• podatki o odmeri NUSZ in davčnih prihodkih občin za 

leta  2015, 2016 in 2017  (vir: Ministrstvo za finance in 
Finančna uprava RS);

• podatki iz registra nepremičnin, meje občin, površine 
občin, podatki iz zbirnega katastra gospodarske javne 
infrastrukture (vir: Geodetska uprava RS);

• podatki in odloki o NUSZ  (vir: odloki občin in zbirke 
podatkov občin).

4.3 Značilnosti sistema NUSZ v obravnavanih 
občinah

Vse obravnavane občine, razen Središča ob Dravi, so imele v 
času izvedbe raziskave sprejet odlok o NUSZ. Občina Središče 
ob Dravi je uporabljala odlok sosednje občine Ormož. Občine 
so odloke sprejemale v različnih obdobjih in nimajo enotno 
urejenega področja odmere NUSZ. To pomeni, da je lahko 
višina NUSZ za primerljiva zemljišča in stavbe v obravnava-
nih občinah precej različna. Vse obravnavane občine imajo 
v odloku opredeljeno, da odmerjajo NUSZ od zazidanega 
in nezazidanega stavbnega zemljišča. Izmed obravnavanih 
so le občine Črnomelj, Divača, Vuzenica in Zreče dejansko 
odmerjale NUSZ tudi od nezazidanega stavbnega zemljišča. 
Preglednica  2 prikazuje osnovne elemente odlokov o NUSZ 
v obravnavanih občinah.

Kot prikazuje preglednica 2, občine po večini upoštevajo mi-
nimalni obseg meril, opredeljenih v Zakonu o stavbnih ze-
mljiščih  (1984; 1997), tj. opremljenost stavbnega zemljišča s 
komunalnimi napravami in objekti, lokacijo in namembnost 
ter izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gos-
podarskih dejavnostih. Občine arbitrarno upoštevajo še dru-
ga merila, ki se med njimi razlikujejo. Ob tem za določitev 
površine stavbnega zemljišča uporabljajo različne vire podat-
kov (preglednica 3), pri čemer večinoma temeljijo na podatkih, 
ki jih občinski upravi predložijo zavezanci za plačilo NUSZ. 

Preglednica 1: Osnovni podatki o obravnavanih občinah 

Občina Površina občine

(v km2)

Št. prebivalcev

(1. polletje 2017)

Št. hišnih številk

(leto 2017)

Odmera NUSZ glede na vse prihodke 
od obdavčitve nepremičnin 2017 
(v %)

Črnomelj 339,7 14.365 4.876 92,3

Divača 145,1 4.000 1.423 98,6

Dornava 28,4 2.226 974 99,6

Duplek 40,0 6.803 2.265 93,5

Mokronog - Trebelno 73,4 3.045 1.519 94,9

Sodražica 49,5 2.184 867 90,8

Središče ob Dravi 32,7 2.019 757 96,2

Vuzenica 50,1 2.670 770 98,6

Zreče 67,0 6.409 1.897 93,9

Vir: Statistični urad RS (2017) in Ministrstvo za finance (2018)
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Preglednica 2: Število con in merila odlokov občin za določitev višine NUSZ

Število con in merila odloka o NUSZ Čr
no

m
el

j
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a
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M
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no
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Zr
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e

Število con 4 2 2 3 3 4 4 2 3

Lokacija • • • • • • • • •

Opremljenost s komunalnimi napravami in objekti • • • • • • • •

Namembnost • • • • • • •

Izjemna ugodnost lokacije • • • • • •

Nezasedenost stavb oziroma zemljišč • • • •

Nenamenska uporaba • • •

Motnje pri uporabi • • •

Smotrnost izkoriščenosti •

Možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih objektov 
in naprav

•

Zapuščenost stavb oziroma zemljišč •

Dotrajanost stavb •

Vir: Odloki občin o NUSZ, lastna analiza

Preglednica 3: Viri podatkov za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski in poslovni namen

Občina Vir podatkov

Črnomelj Register nepremičnin, kataster stavb in zemljiški kataster 

Dornava, Duplek, Mokronog - Trebelno,  
Sodražica

Zbirka podatkov občine

Divača, Središče ob Dravi Podatki uradnih evidenc in podatki, ki jih občinski upravi sporočijo zavezanci

Vuzenica, Zreče
Podatki neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča, zbirka podatkov o izdanih  
gradbenih dovoljenjih in druge uradne evidence

Vir: Odloki občin o NUSZ

Preglednica 4: Število zapisov v občinskih zbirkah podatkov pred posodobitvijo in po njej ter število stavb in nezazidanih stavbnih zemljišč 
glede na stanje v registru nepremičnin

Število vseh zapisov v občinski zbirki  
podatkov

Delež stavb in nezazidanih stavbnih zemljišč  (glede na število 
vseh po posodobitvi), ki

Občina
pred 
posodobitvijo

po 
posodobitvi

jih ni v občinski zbirki podatkov 
in so v registru nepremičnin

so v občinski zbirki podatkov in 
jih ni v registru nepremičnin

Črnomelj 13.179 6.300 67 (1,1 %) 4 (0,1 %)

Divača 3.021 1.788 3 (0,2 %) 18 (1 %)

Dornava 2.006 1.221 23 (1,9 %) 10 (0,8 %)

Duplek 4.542 2.766 55 (2 %) 9 (0,3 %)

Mokronog - Trebelno 3.862 1.991 6 (0,3 %) 3 (0,2 %)

Sodražica 1.871 1.010 7 (0,7 %) 2 (0,2 %)

Središče ob Dravi 1.669 1.019 23 (2,3 %) 92 (9 %)

Vuzenica 1.694 1.010 11 (1,1 %) 9 (0,9 %)

Zreče 3.815 2.301 14 (0,6 %) 24 (1 %)

Vir: zbirke podatkov občin o NUSZ, register nepremičnin, lastna analiza 
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V nadaljevanju so navedeni rezultati analize kakovosti občin-
skih zbirk podatkov po izbranih elementih kakovosti.

4.4 Popolnost občinskih zbirk podatkov

Popolnost je po standardu SIST EN ISO 19157:2015 pri-
mernost uporabniškega podatkovnega modela, prisotnost 
in odsotnost objektov, atributov in relacij ter ima lahko dva 
podelementa: izostanek vrednosti ali nadštevilne vrednosti. 
Popolnost se lahko nanaša na celovitost podatkovnega mo-
dela  (modelna popolnost), popolnost atributov objektnega 
tipa (atributna popolnost) ali odsotnost oziroma nadštevilnost 
podatkovnih vrednosti v atributih prisotnih objektov (podat-
kovna popolnost) (Šumrada, 2015). V raziskavi smo analizirali 
popolnost občinskih zbirk podatkov za odmero NUSZ, ki je 
opredeljena z razmerjem med številom stavb in nezazidanih 
stavbnih zemljišč v zbirki podatkov in registrom nepremičnin. 
Tako smo ugotavljali pomanjkljive in/ali nadštevilne podat-
kovne vrednosti v zbirki podatkov ali podatkovnem nizu.

V vseh občinah je bila ugotovljena različna raven popolno-
sti zbirke podatkov. Podatki v preglednici  4 kažejo, da je v 
obravnavanih občinskih zbirkah podatkov za odmero NUSZ 
v povprečju odsoten 1,1  % zapisov o stavbah in nezazidanih 
stavbnih zemljiščih glede na podatke registra nepremičnin. V 
obravnavanih občinah je povprečno 1,5  % zapisov o stavbah 
in nezazidanih stavbnih zemljiščih, ki so v občinskih zbirkah 
podatkov za odmero NUSZ in jih ni v registru nepremičnin. 
Ugotovili smo, da se je v občinskih zbirkah podatkov za stavbo 
ali nezazidano stavbno zemljišče vodilo tudi več zapisov, odvi-
sno od števila delov stavbe ali od števila lastniških deležev na 
nepremičnini. Analiza popolnosti atributnih podatkov, pripi-
sanih posamezni stavbi ali nezazidanemu stavbnemu zemljišču 
v občinskih zbirkah podatkov za odmero NUSZ, je pokazala 
na pogosto odsotnost podatkov o številu točk po posameznih 
merilih odloka. V številnih primerih je bilo pripisano le skupno 
število točk. 

4.5 Tematska natančnost občinskih zbirk 
podatkov za odmero NUSZ

Tematska natančnost podaja zanesljivost razvrstitve vrednos-
ti, ki so pripisane osnovnim elementom podatkov kot atribu-
ti in ima lahko, glede na določila standarda SIST EN ISO 
19157:2015, tri podelemente: pravilnost razvrstitve podatkov, 
kvantitativno pravilnost vrednosti opisnih atributov in kvanti-
tativno točnost. V raziskavi smo se osredotočili na primerjavo 
točnosti podatka o površini stavbe in nezazidanega stavbnega 
zemljišča v občinskih zbirkah podatkov za odmero NUSZ 
glede na podatek v registru nepremičnin. Ob vzpostavitvi 
občinskih zbirk podatkov v 90.  letih prejšnjega stoletja je bil 

v večini primerov v veljavi pojem koristne površine  (s korek-
cijskimi faktorji za različne prostore), zato je v registru nepre-
mičnin uporabljena neto tlorisna površina praviloma večja od 
koristne površine. 

Podatki v preglednici  5 kažejo, da se podatki o številu delov 
stavb med občinskimi zbirkami podatkov za odmero NUSZ in 
registrom nepremičnin razmeroma dobro ujemajo (povprečna 
vrednost Jaccardovega koeficienta J = 0,87). Med obravnava-
nimi občinami so manjše razlike. Nekoliko drugačne rezultate 
dobimo pri analizi površine stavb in nezazidanega stavbnega 
zemljišča. Če upoštevamo predpostavljeno mejo za prilagojena 
Jaccardov in Czekanowskijev koeficient 0,33  (vrednosti pod 
to mejo označujejo večje odstopanje podatkov), potem je naj-
večje odstopanje podatkov o površini stavb in nezazidanega 
stavbnega zemljišča med občinsko zbirko podatkov in regis-
trom nepremičnin v občini Mokronog – Trebelno (Jp = 0,15 
in Cp = 0,27) in občini Dornava  (Jp = 0,31 in Cp = 0,47). V 
drugih obravnavanih občinah se Jp giblje med 0,41 in 0,73,   
Cp pa med 0,58 in 0,85. Temu ustrezen je tudi rezultat glede 
povprečnega odstopanja in razlik v površinah za več kot 50 %. 
Poprečno odstopanje površin stavb in nezazidanega stavbnega 
zemljišča med občinsko zbirko za odmero NUSZ in registrom 
nepremičnin znaša od 18 m2 v občini Sodražica do 511 m2 v 
občini Mokronog -Trebelno. Delež stavb in nezazidanih stavb-
nih zemljišč v občinski zbirki podatkov za odmero NUSZ, 
katerih površina za več kot 50 % odstopa od površine v registru 
nepremičnin, se giblje med 1,01 % v občini Duplek do 9,83 % 
v občini Dornava.

4.6 Logična usklajenost podatkov iz občinskih 
zbirk podatkov

Logična usklajenost se nanaša na 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, 2015). Pri analizi logične usklaje-
nosti podatkov občinskih zbirk podatkov za odmero NUSZ je 
ugotovljeno, da je bilo v občinskih zbirkah podatkov za stavbo 
ali nezazidano stavbno zemljišče več zapisov. Zaznanih je bilo 
veliko primerov neusklajenosti podatkov o rabi stavbe ali dela 
stavbe, nekateri zapisi o stavbi ali nezazidanem stavbnem ze-
mljišču so bili v registru nepremičnin in jih ni bilo v občinski 
zbirki podatkov ali nasprotno. Poleg tega je bila v več primerih 
ugotovljena odsotnost podatka o hišni številki. Kot že omenje-
no, površina dela stavbe v občinski zbirki podatkov za odmero 
NUSZ ni enaka površini dela stavbe v registru nepremičnin. 
Glede na to, da občine v odlokih o NUSZ upoštevajo različna 
merila, je težko izvesti primerjalno analizo. 
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Preglednica 5: Ujemanje podatkov o številu delov stavb ter površini stavb in nezazidanega stavbnega zemljišča med občinsko zbirko podatkov 
za odmero NUSZ in registrom nepremičnin

Število delov  
stavbe

Površina stavb in nezazidanega stavbnega zemljišča

Občina
Jaccardov 
koeficient J

Prilagojen Jaccardov 
koeficient Jp

Prilagojen 
Czekanowskijev 
koeficient Cp

Povprečno 
odstopanje (a) (v 
m2)

Razlika površine več 
kot 50 % (b) (v %)

Črnomelj 0,86 0,51 0,68 91 2,46

Divača 0,83 0,50 0,66 117 5,31

Dornava 0,80 0,31 0,47 59 9,83

Duplek 0,93 0,73 0,85 18 1,01

Mokronog - Trebelno 0,84 0,15 0,27 511 8,49

Sodražica 0,92 0,65 0,79 28 2,57

Središče ob Dravi 0,83 0,55 0,71 36 4,91

Vuzenica 0,92 0,41 0,58 138 1,88

Zreče 0,94 0,54 0,71 140 1,35

Vir: lastni izračun

Opomba: (a) Povprečno odstopanje površin stavb in nezazidanega stavbnega zemljišča med občinsko zbirko podatkov in registrom nepremičnin.
(b) Delež stavb in nezazidanih stavbnih zemljišč v občinski zbirki podatkov za odmero NUSZ, katerih površina za več kot 50 % odstopa od 
površine v registru nepremičnin. 

Preglednica 6: Podatki o odmeri NUSZ pred posodobitvijo občinskih zbirk podatkov za odmero NUSZ in po njej 

Podatki o NUSZ 
pred posodobitvijo

Podatki o NUSZ 
po posodobitvi

Pravne osebe Fizične osebe Pravne osebe Fizične osebe

Občina Št. 
odločb

Odmera 
(v EUR)

Št. 
odločb

Odmera 
(v EUR)

Odmera 
skupaj 
(v EUR)

Št. 
odločb

Odmera 
(v EUR)

Št. 
odločb

Odmera 
(v EUR)

Odmera 
skupaj 
(v EUR)

Indeks odmere 
pred/po

Črnomelj 202 191.764 4.794 196.476 388.239 210 278.696 5.743 327.739 606.435 156

Divača 47 137.011 1.220 60.664 197.675 77 164.465 1.755 96.315 260.780 132

Dornava 12 5.668 801 57.475 63.143 17 19.732 1.073 86.290 106.022 168

Duplek 28 27.534 1.940 136.914 164.448 40 33.346 2.620 230.471 263.817 160

Mokronog - 
Trebelno

29 30.420 1.291 70.268 100.688 30 33.596 1.402 82.049 115.645 115

Sodražica 27 7.928 702 25.272 33.200 27 10.956 931 45.089 56.045 169

Središče ob 
Dravi

17 27.030 824 104.410 131.440 26 39.386 913 115.139 154.525 118

Vuzenica 24 131.546 579 25.924 157.470 34 126.595 1.143 50.532 177.128 112

Zreče 138 323.663 2.155 164.030 487.693 164 332.487 2.332 195.407 527.893 108

Vir: Ministrstvo za finance, 2017; lastni izračun
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4.7 Učinki posodobitve občinskih zbirk 
podatkov na odmero NUSZ

Osrednji namen raziskave je bil ugotoviti, ali posodobitev 
občinske zbirke podatkov za odmero NUSZ o zazidanih in 
nezazidanih stavbnih zemljiščih v izbranih občinah s podat-
ki iz registra nepremičnin pozitivno vpliva na višino odmere 
NUSZ. Oziroma ali se je z izboljšanjem kakovosti podatkov 

zvišala odmera NUSZ v obravnavanih občinah. Rezultati v 
preglednici 6 kažejo, da je uporaba podatkov iz registra ne-
premičnin pozitivno vplivala na višino odmere NUSZ v vseh 
obravnavanih občinah. 

Število zavezancev za plačilo NUSZ, tako pravnih kot fizičnih 
oseb, se je po posodobitvi občinskih zbirk podatkov v vseh 
občinah povečalo v povprečju za približno 30 %. V obravnava-
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nih občinah je odmera NUSZ po posodobitvi občinskih zbirk 
podatkov v povprečju višja za 38  % glede na odmero NUSZ 
pred posodobitvijo. V občini Duplek se je odmera NUSZ po 
posodobitvi podatkov povečala za 60 %, v občini Dornava za 
68 %, v občini Sodražica pa za kar 69 %. Večje ko je povpreč-
no odstopanje površine stavbe in nezazidanega stavbnega ze-
mljišča med občinsko zbirko podatkov za odmero NUSZ in 
registrom nepremičnin, manj se zviša odmera NUSZ po poso-
dobitvi podatkov. V vseh občinah je po izvedeni posodobitvi 
podatkov zaznano razmeroma visoko zvišanje odmere NUSZ 
glede na vse davčne prihodke občine  (povprečno povečanje 
znaša dprih = 51,3 %). 

5 Sklep

V raziskavi smo v izbranih občinah analizirali kakovost zbirk 
podatkov, ki jih občine v Sloveniji uporabljajo za upravljanje 
sistema NUSZ. Rezultati kažejo, da obravnavane občine za 
upravljanje sistema NUSZ vodijo lastne zbirke podatkov. Te 
zbirke so bile večinoma vzpostavljene v 90. letih prejšnjega sto-
letja na podlagi popisa nepremičnin oziroma na podlagi podat-
kov, ki so jih sporočili zavezanci za plačilo NUSZ. Občinske 
zbirke podatkov za odmero NUSZ so vzdrževane predvsem na 
zahtevo zavezancev za plačilo NUSZ, ob spremembah lastni-
štva, na podlagi zahtev davčnega organa ali sodišč. Obravna-
vane občine so pred izvedeno posodobitvijo zbirk podatkov te 
večinoma vodile v preglednicah, brez podpore GIS-tehnologije 
in kartografskih prikazov stanja nepremičnin v prostoru. Med 
obravnavanimi ima le občina Črnomelj v odloku o NUSZ na-
vedeno, da se za določitev površine zazidanega stavbnega zeml-
jišča in dejanske rabe uporabljajo podatki iz registra nepremič-
nin, katastra stavb in zemljiškega katastra. Zaradi odsotnosti 
enotnega identifikatorja stavbe in dela stavbe je bil v raziskavi 
zaznan tudi problem povezovanja občinskih zbirk podatkov 
za odmero NUSZ z registrom nepremičnin.

V okviru raziskave je bilo za obravnavane občine ugotovljeno, 
da je kakovost občinskih zbirk podatkov za odmero NUSZ 
raznovrstna po vseh obravnavanih elementih kakovosti: popol-
nosti, logične usklajenosti in tematske natančnosti. Ugotovitve 
raziskave kažejo, da je v občinskih zbirkah podatkov za odmero 
NUSZ zajeta večina stavb, delov stavb in nezazidanih stavb-
nih zemljišč, ki so zajeti v registru nepremičnin in so predmet 
odmere NUSZ, s čimer hipotezo H1 zavrnemo. Nadštevnih 
stavb, delov stavb in stavbnih zemljišč  (so zajeti v občinski 
zbirki podatkov za odmero NUSZ in jih v registru nepremič-
nin ni) je bilo razmeroma malo, razen v občini Središče ob 
Dravi  (9  % vseh zapisov). Ugotovili smo pogosto odsotnost 
atributnih podatkov, predvsem števila točk po posameznem 
merilu iz odloka o NUSZ. Z Jaccardovim koeficientom Jp smo 
ugotovili razmeroma visoko raven ujemanja števila delov stavbe 

v občinskih zbirkah podatkov in v registru nepremičnin. Potr-
dili smo uporabnost prilagojenega Jaccardovega koeficienta Jp  
in prilagojenega Czekanowskijevega koeficienta Cp. Ujemanje 
podatkov ob upoštevanju vsaj 5-odstotnega odstopanja vred-
nosti je sprejemljiva mera, glede na to, da so podatki o površi-
ni nepremičnin pridobljeni z različnimi metodami v različnih 
obdobjih. Sprejemljiva je tudi z vidika racionalnosti, ker se 
postopki posodobitve ne izvedejo, če so odstopanja manjša od 
5 %. Z Jp in Cp smo potrdili razmeroma nizko raven ujemanja 
podatkov o površinah stavb in nezazidanega stavbnega zeml-
jišča med občinskimi zbirkami podatkov za odmero NUSZ in 
registrom nepremičnin. S tem smo potrdili hipotezo H2. Izra-
zitejša je tudi logična neusklajenost podatkov med občinskimi 
zbirkami podatkov za odmero NUSZ in registrom nepremič-
nin. Potrdili smo hipotezo H3, da posodobitev podatkovnih 
nizov v občinskih zbirkah podatkov s podatki registra nepre-
mičnin pomembno vpliva na povečanje števila zavezancev in 
višino odmere NUSZ (v obravnavanih občinah povprečno za 
38 %, v nekaterih od njih celo za več kot 60 %). Uporabnost 
navedene metodologije se potrjuje tudi s primerjavo rezultatov. 
Rezultati raziskave, izvedene z navedeno metodo, so glede na 
vrsto in obseg neskladnosti med občinskimi zbirkami podat-
kov za NUSZ in registrom nepremičnin ter glede na odstotek 
povišanja odmere NUSZ po izvedenem procesu izboljšanja 
kakovosti podatkov zelo podobni rezultatom raziskav Ger-
čerja (2017), Grilca (2017) in Ziherla (2017).

Neustrezna kakovost prostorskih podatkov, ki jih občine 
uporabljajo za odmero NUSZ, ima lahko večrazsežne posle-
dice. Neposredno vpliva na povečanje števila pritožb zoper 
odločbe o odmeri NUSZ. Poveča se verjetnost kršitve načel 
sodobnega davčnega sistema in ustavnih načel, predvsem za-
konitosti in enakosti pred zakonom. Zbirke podatkov občin, 
ki jih občine vodijo za odmero NUSZ, se stalno spreminjajo. 
To terja ustrezne pristope upravljanja, temelječe na sodobni 
GIS-tehnologiji. Ob referenčnih zbirkah podatkov so na voljo 
tudi številni drugi podatkovni viri  (npr. Google Map, Open 
Street Map in druge prostovoljno zbrane zbirke prostorskih 
podatkov), s katerimi je mogoče primerjati kakovost izbranih 
podatkovnih nizov v občinskih zbirkah podatkov za odmero 
NUSZ. Navedena metoda je uporabna predvsem, kadar je v 
med seboj primerjanih zbirkah podatkov vzpostavljen enoten 
identifikator nepremičnine. 

Tovrstno raziskavo bi bilo smiselno izvesti v vseh občinah v Slo-
veniji, pri čemer bi s posodobitvijo zbirk podatkov za odmero 
NUSZ prispevali k izboljšanju kakovosti podatkov o stavbah in 
nezazidanih stavbnih zemljiščih. Urejena in kakovostna zbirka 
podatkov za odmero NUSZ bi omogočala pravičnejšo, učin-
kovitejšo in racionalnejšo obdavčitev nepremičnin. To posle-
dično vpliva tudi na raven družbene sprejemljivosti obdavčitve 
nepremičnine, stabilnost davčnih prihodkov in znižuje raven 
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izogibanja plačevanja NUSZ. Kakovostna zbirka podatkov za 
odmero NUSZ bi bila uporabna tudi na drugih področjih, 
npr. za urejanje prostora, prostorsko načrtovanje, upravljanje 
nepremičnin  idr. Izziv za izvedbo tovrstne raziskave v vseh 
občinah je povezan z neenotnim podatkovnim modelom in 
zahtevnim procesom pridobivanja in urejanja podatkov. 

Slovenija se zaveda pomena doseganja ravnovesja med pove-
čanjem prihodkov in gospodarsko rastjo z izboljšanjem kako-
vosti 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 obdavčitve 
nepremičnin, saj davki na nepremičnine, kot navajajo številni 
avtorji  ( Johansson  idr., 2008; Heady  idr., 2009; Arnold  idr., 
2011), najmanj ovirajo gospodarsko rast. Glede na aktivne 
gospodarske in zakonodajne spremembe na lokalni in držav-
ni ravni so lahko rezultati raziskave v podporo odločitvam na 
obravnavanem področju. Na izsledke raziskave se je mogoče 
nasloniti tudi pri pripravi sprememb sistema obdavčitve ne-
premičnin v Sloveniji. Pri pripravi novega sistema obdavčitve 
nepremičnin je treba posebno pozornost nameniti kakovosti 
in medopravilnosti uradnih zbirk podatkov o nepremičninah. 
Zato predlagamo izvajanje redne, neodvisne presoje kakovosti 
podatkov v skladu s standardiziranimi metodami in izvajanje 
programov ozaveščanja lastnikov nepremičnin o stanju po-
datkov in o pomenu kakovosti podatkov o njihovih nepre-
mičninah. K izboljšanju kakovosti uradnih zbirk podatkov 
lahko prispevata tudi spletna storitev vpogleda v podatke o 
nepremičninah in možnost predlaganja sprememb podatkov 
z ustreznimi, uporabniku prilagojenimi kartografskimi prikazi 
podatkov.
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