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Zadeva: Potrdilo o namenski rabi zemljišča po sprejetju Zakona o ukrepih za 
uravnoteženje javnih financ občin v odnosu do izvajanja uradne 
dolžnosti pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc – OBVESTILO

Po uveljavitvi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15, v 
nadaljevanju ZUUJFO) opažamo sporno prakso nekaterih občin glede obračunavanja taks za 
izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč tudi državnim organom v okviru izvajanja uradne 
dolžnosti pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc za potrebe izvajanja upravnih postopkov.

Nekatere Uprave za obrambo, ki na podlagi 6. člena Uredbe o določitvi objektov in okolišev 
objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, 
št. 7/99, 67/2003, 26/2010) na prvi stopnji vodijo postopke izdaje soglasja za promet s 
kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali zemljišči, ki so z občinskim prostorskim aktom namenjena za 
graditev objektov, so ob pridobitvi potrdila o namenski rabi zemljišča kot podatka iz uradne 
evidence, naletele na sporno zaračunavanje takse za izdajo zadevnega potrdila.

Ne glede na določila ZUUJFO, s katerim se je nekoliko spremenil oz. dopolnil 28. člen Zakona o 
upravnih taksah in njegov tarifni del z novo tarifno številko v okviru gradbenih taks ter uvedlo 
plačilo takse za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča (tarifna številka 37a.) menimo, da je 
zaračunavanje takse državnim organom (v tem primeru Ministrstvu za obrambo, ki vodi 
postopek po uradni dolžnosti) povsem neupravičeno. Skladno s 1. točko prvega odstavka 23. 
člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 uradno prečiščeno besedilo in 14/15 
– ZUUJFO), ki ga pa ZUUJFO ni spremenil ali dopolnil, namreč državni organi takse ne 
plačujejo.

Prosimo, da z navedenim seznanite vaše članice.

S spoštovanjem.

Miran Fabijanič
sekretar

generalni direktor

Poslano:
 Združenje mestnih občin Slovenije, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, po e-pošti 

zmos@koper.si,
 Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, po e-pošti 

info@zdruzenjeobcin.si
 Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor, po e-pošti 

info@skupnostobcin.si,
 Uprave za obrambo.
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