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Zadeva: Predlog za brezplačno izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč 
odvetnikom 

Zveza: Vaš dopis, št. 1313/2015 z dne 11.5.2015 

Z zgornjim dopisom ste na Ministrstvo za pravosodje posredovali predlog, da se odvetnikom na 
podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu omogoči brezplačna izdaja potrdil o namenski rabi 
zemljišč. 

Kot navajate, je bil z Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)1

spremenjen Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)2, ki po novem določa, da ima potrdilo o 
namenski rabi zemljišča naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o 
upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse. Navedena določba se je začela uporabljati 
15. marca 2015. Ker odvetniki potrdila o namenski rabi zemljišč potrebujejo pri sestavljanju tožb 
in pripravi različnih pravnih mnenj predlagate, naj se jim skladno z 10. členom Zakona o 
odvetništvu (ZOdv)3 omogoči njihova brezplačna izdaja. 

ZOdv v 10. členu določa, da so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter 
nosilci javnih pooblastil ne glede na določbe drugih zakonov, ki določajo posredovanje osebnih 
podatkov upravljavcem osebnih podatkov in uporabnikom osebnih podatkov, dolžni brez 
privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, brezplačno dati odvetniku 
podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi in to v roku 15 
dni od dneva, ko prejmejo pisno zahtevo odvetnika. 

Na Ministrstvu za pravosodje smo temeljito preučili vaš predlog, za katerega se vam 
zahvaljujemo. V zvezi z navedeno problematiko menimo, da odvetniki niso upravičeni do 
brezplačne izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč, saj se ZOdv v 10. členu nanaša izključno na 
osebne podatke in njihovo posredovanje odvetnikom. 

                                                  
1 Uradni list RS, št. 14/15. 
2 Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO.
3 Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14.
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Na podlagi 1. in 2. točke 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)4 je osebni 
podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je 
izražen. Posameznik pa je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni 
podatek. Fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, 
predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so 
značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri 
čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne 
zahteva veliko časa. Potrdilo o namenski rabi zemljišča pa se nanaša na nepremičnino –
zemljišče.  

Zaključno še pripominjamo, da so plačila upravne takse za izdajo potrdil o namenski rabi 
zemljišč oproščeni notarji. Kot določa 5.a člen Zakona o notariatu (ZN)5 je za potrebe notarskih 
storitev notar dolžan sam pridobiti podatke oziroma dokazila o podatkih iz uradnih evidenc, ki jih 
vodijo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ti pa 
so zahtevane podatke notarjem dolžni posredovati brezplačno. Brezplačno posredovanje 
podatkov notarjem namreč ni omejeno zgolj na osebne podatke, kot je to pri odvetnikih.

S spoštovanjem.

Andreja LANG
generalna direktorica

 V vednost:
- Ministrstvo za javno upravo (gp.mju@gov.si)  

                                                  
4 Uradni list RS, št. 94/07 – UPB. 
5 Uradni list RS, št. 2/07 – UPB, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13.
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