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Številka: 021-324/2016/2
Datum: 16. 1. 2017

Zadeva: Odgovor SOS in MOP - obračun upravne takse pri izdaji potrdila o 
pogojih parcelacije

Zveza: dopis SOS z dne 28. 12. 2016 in dopis MOP številka: 353-11/2016/2-1094-
                              02 z dne 4. 1. 2017

Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju; MJU) je prejelo vprašanje Skupnosti občin 
Slovenije in Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z zaračunavanjem upravne takse ob izdaji 
potrdila o pogojih parcelacije in sicer zaradi poenotenja zaračunavanja upravne takse, saj 
občine zaračunavajo upravno takso različno. 

Uvodoma pojasnjujemo, da je MJU na podlagi 34.a člena Zakona o državni upravi pristojno za 
sistemsko urejanje upravnih taks, v tem smislu tudi za dajanje mnenj, kar pa ne vpliva na 
pristojnosti resornih ministrstev, da na podlagi 30. člena Zakona o upravnih taksah (v 
nadaljevanju; ZUT) izvajajo nadzor in na svojem področju skrbijo za izvajanje enotne prakse. 
Naj opozorimo še na to, da so resorna ministrstva tista, ki bodo presojala zakonitost odločitev o 
odmeri upravne takse v upravnih zadevah iz svoje pristojnosti.

V zvezi z vašim vprašanjem moramo najprej ugotoviti, da Zakon o prostorskem načrtovanju v 
69. členu med drugim določa, da pogoje za parcelacijo pooblaščeni geodet pridobi pri 
občinskem organu, pristojnemu za urejanje prostora. Pogoje se izda v obliki potrdila, ki vsebuje 
tudi podatek o namenski rabi zemljišča, to potrdilo pa ima naravo potrdila iz uradne 
evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse.

Menimo, da gre v tem primeru za potrdilo na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku, v skladu s katerim državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci 
javnih pooblastil izdajajo potrdila in druge listine (izpiske, certifikate itd.) o dejstvih, o katerih 
vodijo uradno evidenco. Za uradno evidenco se šteje evidenca, ki je bila vzpostavljena na 
podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih 
pooblastil.





Stran 2 / 2

Na podlagi navedenega menimo, da so občine upravičene strankam zaračunati upravno takso v 
višini 3,00 EUR in sicer na podlagi 1. točke Tarifne številke 4 ZUT, ki določa takso za potrdila, 
izdana iz uradnih evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Olga Loboda
višja svetovalka I

         mag. Igor Kotnik
         generalni direktor

V vednost:
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si


	E63F4D7014AEC4C7C12580AE002E1777_0.in.doc

		2017-01-20T09:28:02+0100
	Matjaž Remic


		2017-01-23T10:47:50+0100
	Igor Kotnik




