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Zadeva: POJASNILA K IZDAJI LOKACIJSKE INFORMACIJE
Zveza: Vaš dopis št. 3501-2/2022/3, z dne 30. 8. 2022

Spoštovani,

v vašem dopisu prosite Ministrstvo za okolje in prostor za dodatna pojasnila, vezana na dopis MOP, 
št. 35001-5/2022-2550-1, z dne 24.8.2022. Zanima vas, zakaj obrazec za izdajo lokacijske informacije 
ne vsebuje možnosti, s katero bi lahko podali zgolj informacijo o namenski rabi zemljišča, ločeno od 
drugih podatkov. V nadaljevanju menite, da je opredelitev v drugem odstavku 326. člena ZUreP-3 
pomanjkljiva, ter da bi se morala prva alineja drugega odstavka 326. člena ZUreP-3 glasiti tako, da 
se upravna taksa obračuna po tarifni št. 37, če se zahtevek za izdajo lokacijske informacije nanaša 
zgolj in samo na podatke nujno potrebne za izvedbo prometa z nepremičninami. 

Odgovor:
Pri pripravi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. 
decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je bila sprejeta odločitev, da se Potrdilo o 
namenski rabi zemljišča (v nadaljevanju: Potrdilo) in Lokacijska informacija združita v eno skupno 
potrdilo, saj so se določeni podatki (namenska raba zemljišča, začasni ukrepi, predkupna pravica 
občine ter kopija grafičnega dela OPN) podvajali v obeh potrdilih. Pri tem smo sledili pripombam in 
pobudam, da je vsebina Potrdila preskopa za varnost nakupa zemljišča, zato so nekateri naročili še 
lokacijsko informacijo, z dodatnimi podatki o zemljišču. V takem postopku so se tako podvajali 
določeni podatki, hkrati pa so nastali dodatni stroški za investitorje. Z združitvijo Potrdila in 
Lokacijske informacije je bila opravljena racionalizacija dela in stroškov, s čimer smo sledili 
priporočilom Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja 
ter dvig konkurenčnosti. 

Po novem lahko lastnik oziroma vlagatelj zahtevka (v nadaljevanju – vlagatelj) za lokacijsko 
informacijo pridobi vse informacije, ki lahko vplivajo na nakup zemljišča oziroma lahko imajo 
posledice za predvideno investicijo, na enem dokumentu. Vlagatelj zahtevka tako po novem odda 
samo eno vlogo, plača samo eno takso, ter pridobi več podatkov o zemljišču.

Združenje občin Slovenije
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V zvezi z vašim predlogom, da bi obrazec za izdajo lokacijske informacije vseboval možnosti, s 
katero bi lahko občina podala samo informacijo o namenski rabi zemljišča, ločeno od drugih 
podatkov, vas obveščamo da smo že pripravili spremembe in dopolnitve Pravilnika, ki bodo kmalu v 
javni in medresorski obravnavi.

V nadaljevanju vam podajamo pojasnilo, glede navajanja podatka o predkupnih pravicah države. 
Pravilnik o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22) v svojem 4. členu, točki 7 določa, da se v 
lokacijski informaciji navede podatke o predkupnih pravicah države, ki so bile določene skladno z 
zakonom, ki ureja prostor. Na podlagi zakona, ki ureja prostor, v tem trenutku ni vzpostavljene 
nobene predkupne pravice države. Ko bodo vzpostavljene predkupne pravice držav, določene v 
skladu z zakonom, ki ureja prostor, bodo le-te določene v predpisih in objavljenih v uradnih glasilih, 
o tem pa bodo obveščene tudi občine. 
Dokler predkupnih pravicah države, ki so bile določene skladno z zakonom, ki ureja prostor ni, jih 
tudi ni možno navesti pod št. 5 v Prilogi 2. 

S spoštovanjem,

Pripravil:

Jernej Červek
podsekretar

Georgi BANGIEV
 GENERALNI DIREKTOR
 DIREKTORATA ZA PROSTOR,
 GRADITEV IN STANOVANJA

 

Vročiti:
- Združenje občin Slovenije – po elektronski pošti
- Skupnost občine Slovenije – po elektronski pošti
- Združenje mestnih občin Slovenije – po elektronski pošti

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2300
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