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Združenje občin Slovenije

Datum: 22. 08. 2018
Številka: 350-102/2018/2

Zadeva: Pobuda za spremembo oziroma dopolnitev 191. člena ZUreP-2 – odgovor 
MOP

Zveza: Vaš dopis št. 3501-2/2018 z dne 10. 08. 2018

Spoštovani!

Na tukajšnje ministrstvo ste podali pobudo za dopolnitev 191. člena ZUreP-2, s katero bi se v 
institut predkupne pravice ponovno vrnila izjava oziroma potrdilo o neuveljavljanju predkupne 
pravice, tako kot je bila urejeno v ZUreP-1. Opozarjate namreč, da se je po ureditvi iz ZUreP-1 
potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice pogosto združevalo s potrdilom o namenski rabi 
zemljišča, tako da je občina, ki ni imela namere uveljaviti predkupno pravico, to izjavila oziroma 
potrdila kar že s tem potrdilom. Takšno ravnanje je bilo smotrno z vidika obremenjevanja 
občanov, ki se na občino posledično niso rabili obračati posebej, občina pa je prav tako imela 
manj dela, saj je pogosto že ob pripravi potrdila o namenski rabi zemljišča jasno, da občina 
predkupne pravice ne bo uveljavljala. Posledično menite, da ni razloga, da se izjava oziroma 
potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice ne bi vključila že v samo potrdilo o namenski rabi 
zemljišča.

V tej zvezi vam odgovarjamo sledeče:

V celoti se strinjamo z vašim mnenjem, da ni potrebe po večjemu število korakov od dejansko 
potrebnih, da se prodajalca nepremičnine, ki zapade pod režim predkupne pravice, obvesti o 
tem, da občina le-te ne bo uveljavljala. Tudi sicer je bila ravno racionalizacija postopka osnovno 
vodilo za drugačno zakonsko ureditev predkupne pravice. Medtem ko je po ZUreP-1 postopek 
(ne)uveljavljanja predkupne pravice dejansko obsegal dva koraka, tako da je bilo najprej treba 
pridobiti potrdilo o uveljavljanju, temu pa je nato sledila ponudba prodajalca, je zdaj postopek 
poenostavljan, tako da je prvi korak postopka kar že neposredna pobuda. Po vašem 
razumevanju to sedaj pomeni, da bo vsakdo moral pripraviti ponudbo, do katere se bo nato 
opredelila občina, torej tudi v primerih, ko bo že pri izdaji potrdila o namenski rabi zemljišča 
jasno, da občina interesa za uveljavljanje predkupne pravice nima. A po našem mnenju ni 
nobenega razloga, da ne bi občine tudi po novi ureditvi delovale enako kot do sedaj in že v 
potrdilu o namenski rabi zemljišča podale izjavo, da predkupne pravice ne bodo uveljavljale. 
Gre za samostojno izjavo volje, ki niti časovno, niti vsebinsko ni vezana na prejem dejanske 
ponudbe s strani prodajalca, temveč jo občina lahko poda že prej, torej tudi že v fazi izdaje 
potrdila o namenski rabi prostora, če je prepričana, da za nakup nepremičnine ni 
zainteresirana.

Na podlagi navedenega menimo, da ni potrebe za spreminjanje ZUreP-2 v tem delu.
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Ob rob zapisanega pa dodajamo, da večji obremenitvi od potrebne v zvezi s predkupno pravico 
botruje tudi dejstvo, ki ga omenjate tudi sami, namreč preveč ambiciozno določena območja 
predkupne pravice. Pri tej gre namreč za instrument prostorskega razvoja, ki naj se uporablja 
ciljano in pretehtano, torej za območja in zemljišča, kjer občina dejansko ima načrtovane 
potrebe po pridobivanju zemljišč in realne zmožnosti za njihov nakup, ne pa generalno, npr. kar 
za vsa območja stavbnih zemljišč v občini. Menimo, da ja zaradi preširoko zastavljenih območij 
ta instrument zato izgubil na teži, zato apeliramo na občine, da ga uporabljajo bolj fokusirano: 
tam in takrat, ko obstaja resen in s primernimi sredstvi podprt interes za pridobivanje zemljišč.

S spoštovanjem,

Luka Ivanič
VODJA SLUŽBE ZA SISTEM OKOLJA IN 

PROSTORA

Vročiti:
 naslovu, elektronsko
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