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Zadeva:  ZUVza-1 – Predlog Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (EVA 2016-2030-

0005) – seznanitev s potekom priprave predloga Zakona o ugotavljanju 

vzajemnosti 

  

Uvodoma se vam najlepše zahvaljujemo za vaše odzive na predlog Zakona o ugotavljanju 

vzajemnosti, ki smo vam ga v pregled in mnenje poslali 4. 8. 2016.  

 

Na podlagi pripomb in predlogov, prejetih v strokovnem in medresorskem usklajevanju ter na 

podlagi dodatnih usklajevalnih sestankov s predstavniki Ministrstva za javno upravo (MJU) in 

Geodetske uprave RS (GURS) smo na Ministrstvu za pravosodje pripravili novo besedilo 

predloga zakona, pri pripravi katerega smo upoštevali večino prejetih pripomb in predlogov. 

Prav vseh predlogov pa vendarle nismo mogli upoštevati oziroma jih upoštevati v celoti, saj so 

bili nekateri tudi medsebojno nasprotujoči.  

 

Tako smo na primer glede pravnega sredstva zoper odločbo o ugotovitvi vzajemnosti sledili 

predlogom, da posebna procesna legitimacija za vložitev pravnega sredstva (tožbe v upravnem 

sporu zoper izdano odločbo), ki je bila zakonsko podeljena državnemu tožilcu, državnemu 

pravobranilcu in samoupravni lokalni skupnosti, ni potrebna in tudi ne smotrna. Zoper odločbe, s 

katerimi je bila vzajemnost ugotovljena, ni bil – čeprav so bile vse odločbe vročene Državnemu 

pravobranilstvu, Vrhovnemu državnemu tožilstvu in samoupravni lokalni skupnosti – v zadnjih 

petih letih s strani navedenih organov sprožen noben upravni spor. Zato menimo, da vsa 

zahtevana administracija (izdaja odločbe, vročanje, izdaja potrdila o pravnomočnosti) povsem 

po nepotrebnem in nesorazmerno obremenjuje številne državne organe, za stranke pa zaradi 

trajanja samega postopka do izdaje odločbe, še bolj pa zaradi čakanja na njeno 

pravnomočnost, pomeni nepotrebno oviro pri dokončni realizaciji pravnega posla. Skrb za 

zagotavljanje javnega interesa v postopku ugotavljanja vzajemnosti je dolžnost  Ministrstva za 

pravosodja, ko v samem postopku ugotavlja vzajemnost, interesi občine oziroma samoupravne 

lokalne skupnosti ter s tem tudi javni interes na lokalni ravni pa se varujejo v okviru drugih 

zakonskih možnosti, kot je npr. uveljavljanje predkupne pravice občine. Glede na navedeno 

novo besedilo predloga zakona ne predvideva več vročanja odločbe o ugotovitvi vzajemnosti 

navedenim organom zaradi njihove morebitne intervencije. Ob tem dodajamo, da je bila taka 

rešitev usklajena tudi z MJU. 

 

Poleg navedenega so v primerjavi s prvotnim besedilom predloga zakona, ki smo vam ga 

poslali v strokovno usklajevanje, v novo besedilo predloga zakona vključene še naslednje 

(spremenjene) rešitve, ki bodo po eni strani omogočile dodatno racionalizacijo postopka 
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ugotavljanja vzajemnosti in odpravo nekaterih administrativnih obremenitev, po drugi strani pa 

strankam olajšale uveljavljanje njihovih pravic: 

 

– na podlagi dodatnega usklajevanja z MJU je namesto prvotno predvidene izdaje potrdila o 

zakonskem obstoju vzajemnosti predlagana izdaja odločbe s skrajšano obrazložitvijo v primeru 

zakonskega obstoja vzajemnosti, to je kadar iz evidence, ki jo vodi ministrstvo, jasno izhaja, da 

je bila glede pridobitve lastninske pravice na posamezni kategoriji nepremičnine in glede 

določene vrste pravnega posla že pravnomočno ugotovljena vzajemnost, in se pravni red 

države tujca v relevantnih določbah od takrat ni spremenil; 

– v primeru odločbe s skrajšano obrazložitvijo je predvidena možnost, da se stranka odpove 

pravici do sprožitve upravnega spora, s čimer bo stranka brez dolgega čakanja na 

pravnomočnost odločbe dosegla vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo 

bistveno hitreje kot po sedaj veljavni ureditvi;  

– predvideno je pridobivanje nekaterih potrebnih podatkov o nepremičninah v postopku 

ugotavljanja vzajemnosti z vpogledom v elektronsko dostopne evidence GURS, zaradi česar ne 

bo več potrebna izdaja posebne listine o nepremičnini ter vsa s tem povezana administracija, 

ministrstvo pa bo ostale potrebne podatke pridobilo neposredno od občine. 

 

V prilogi vam posredujemo novo besedilo predloga zakona, ki smo ga danes poslali v ponovno 

medresorsko usklajevanje z rokom za pripombe do 13. 1. 2017. 

 

Tudi vas prosimo, da nam vaše morebitne odzive posredujete do navedenega datuma. Za vaše 

sodelovanje se vam še enkrat zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

 

 

dr. Ciril KERŠMANC 

           v. d. generalnega direktorja 

 

po pooblastilu: 

    Sara REGANCIN, sekretarka 

Pripravila: 

Darja Šumah  

svetovalka 

 

Priloga: 

– besedilo Predloga Zakona o ugotavljanju vzajemnosti  

 

Poslati: 

– Vrhovno sodišče RS, urad.vsrs@sodisce.si 

– Geodetska uprava RS, pisarna.gu@gov.si 

– Državno pravobranilstvo, urad.dprs@dp-rs.si 

– Vrhovno državo tožilstvo, dtrs@dt-rs.si 

– Notarska zbornica Slovenije, info.nzs@siol.net 

– Odvetniška zbornica Slovenije, info@odv-zb.si 

– Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si 

– Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si 

– Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si 


