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Številka: 35030-1/2022-2550
Datum: 5. 1. 2023 

Zadeva: Obvestilo o objavi obrazca izjave o morebitnem nasprotju interesov pri 
pripravi občinskih prostorskih izvedbenih aktov 

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/2021; 
ZUreP-3) prišlo do spremembe določb, ki se nanašajo na razkritje morebitnega nasprotja 
interesov in s tem povezano izjavo oseb, ki posredno ali neposredno izvršujejo pristojnost 
priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov, glede lastništva ali drugih stvarnih pravic do 
nepremičnin, ki so del prostorskega izvedbenega akta in se jim namerava spreminjati 
namenska raba prostora ali prostorski izvedbeni pogoji. V prej veljavnem Zakonu o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; ZUreP-2) je bila ta 
vsebina določena v 113. členu, zdaj pa je to urejeno v 115. členu ZUreP-3 (razkritje 
morebitnega nasprotja interesov).

Ob tem vas nadalje obveščamo, da je zaradi sprememb določb glede razkritja morebitnega 
nasprotja interesov prišlo tudi do spremembe obrazca »Izjava o morebitnem nasprotju interesov 
pri pripravi občinskih prostorskih izvedbenih aktov«. Nov obrazec je objavljen na spletni strani 
ministrstva na naslovu:

https://www.gov.si/teme/obcinski-prostorski-akti/
oziroma
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/OPN/obrazec_nasprotje_interesov_ZUre
P-3.doc

Obrazec izjave po 115. členu ZUreP-3 (razkritje morebitnega nasprotja interesov) je priporočilne 
narave in je predviden kot pomoč občinam pri izvajanju določb ZUreP-3. Hkrati občine 
opozarjamo, da naj v celoti izpolnjenega obrazca javno ne objavijo, saj vsebuje osebne podatke 
(podatke o nepremičninah), katerih se skladno z mnenjem Informacijskega pooblaščenca ne 
sme javno objavljati. Predvsem je pomembno, da se javnost seznani z obstojem morebitnega 
nasprotja interesov, ne pa tudi s konkretnimi podatki o nepremičninah. S tem namenom mora 
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občina na podlagi izpolnjenih izjav oblikovati nek poseben dokument o morebitnem izkazanem 
nasprotju interesov, katerega nato javno objavi skupaj s preostalim gradivom.

S spoštovanjem,
                 

 Ana VIDMAR
    Vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje

Poslati elektronsko: 
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Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si 
Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si 
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