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Petindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti 

 

 

1. UVOD 

 

Petindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti vsebuje seznam odločb, ki 

jih je Ministrstvo za pravosodje izdalo v obdobju od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. 

 

V tem obdobju je bilo izdanih skupno 46 meritornih odločb (vse na podlagi vlog fizičnih oseb), 

od tega: 

 

 20 državljanom Republike Srbije, 

 21 državljanom Republike Makedonije, 

 4 državljanom Črne gore in 

 1 državljanki Republike Južne Afrike.   

 

V vseh primerih je bilo ugotovljeno, da vzajemnost obstaja.   

 

Poleg tega je ministrstvo v poročevalskem obdobju izdalo: 

 

 3 sklepe o zavrženju vloge zaradi neizkazanega pravnega interesa (1 državljanu 

Ruske federacije, 1 državljanu Republike Srbije in 1 državljanu Bosne in Hercegovine). 

 

 

2. SEZNAM IZDANIH ODLOČB V POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 

 

 

a) državljani Republike Srbije: 

 

1. odločba opr. št. 353-55/2015/6 z dne 13. 7. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina in pozidano zemljišče; k.o. 2631 Portorož;    

                                                                                                                  

2. odločba opr. št. 353-74/2015/3 z dne 24. 7. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1752 Ajdovščina; 

                                                                                                                       

3. odločba opr. št. 353-76/2015/2 z dne 28. 7. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2191 Želeče; 

   

4. odločba opr. št. 353-84/2015/5 z dne 1. 9. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina;  k.o. 2606 Semedela; 

                                                                                                                

5. odločba opr. št. 353-92/2015/2  z dne 4. 9. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1725 Ajdovščina; 

 

6. odločba opr. št. 353-90/2015/4 z dne 10. 9. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina;  k.o. 964 Velenje; 
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7. odločba opr. št. 353-93/2015/2 z dne 16. 9. 2015; 

pozitivna – zemljiška parcela v območju stavbnih zemljišč; k.o. 2558 Prešnica; 

 

8. odločba opr. št. 353-80/2015/4 z dne 17. 9. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju; 

 

9. odločba opr. št. 353-95/2015/2 z dne 21. 9. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1074 Spodnja Hudinja; 

 

10. odločba opr. št. 353-97/2015/2 z dne 28. 9. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina in pozidani zemljišči; k.o. 1740 Spodnja Šiška;  

 

11. odločba opr. št. 353-103/2015/2 z dne 15. 10. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1730 Moste; 

 

12. odločba opr. št. 353-104/2015/3 z dne 16. 10. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 659 Tabor; 

 

13. odločba opr. št. 353-108/2015/4 z dne 29. 10. 2015; 

pozitivna – pozidano zemljišče; k.o. 708 Skoke; 

                                                                                                             

14. odločba opr. št. 353-109/2015/3 z dne 5. 11. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2626 Izola; 

                                                                                                                               

15. odločba opr. št. 353-110/2015/2 z dne 13. 11. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 964 Velenje; 

 

16. odločba opr. št. 353-115/20015/2 z dne 27. 11. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2706 Zelena jama; 

                                                                                                                           

17. odločba opr. št. 353-113/2015/4 z dne 1. 12. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1732 Štepanja vas;  

 

18. odločba opr. št. 353-118/2015/2 z dne 15. 12. 2015; 

pozitivna – pozidano zemljišče; k.o. 1734 Ježica; 

 

19. odločba opr. št. 353-101/2015/6 z dne 18. 12. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2631 Portorož; 

 

20. odločba opr. št. 353-119/2015/2 z dne 18. 12. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2626 Izola; 

 

 

c) državljani Republike Makedonije: 

 

1. odločba opr. št. 353-69/2015/4 z dne 2. 7. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2605 Koper;  

                                                                                                                  

2. odločba opr. št. 353-71/2015/3 z dne 10. 7. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 660 Studenci; 
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3. odločba opr. št. 353-62/2015/2 z dne 20. 7. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1726 Šentpeter; 

   

4. odločba opr. št. 353-67/2015/2 z dne 21. 7. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2016 Blekova vas; 

                                                                                                                

5. odločba opr. št. 353-81/2015/2 z dne 29. 7. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina;  k.o. 678 Spodnje Radvanje; 

 

6. odločba opr. št. 353-78/2015/2 z dne 30. 7. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1659 Rakek; 

 

7. odločba opr. št. 353-83/2015/2 z dne 31. 7. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1739 Zgornja Šiška; 

 

8. odločba opr. št. 353-85/2015/2 z dne 2. 9. 2015; 

pozitivna – pozidano zemljišče; k.o. 1772 Slape; 

 

9. odločba opr. št. 353-86/2015/3 z dne 2. 9. 2015; 

pozitivna – pozidano zemljišče; k.o. 1731 Udmat; 

 

10. odločba opr. št. 353-87/2015/2 z dne 2. 9. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1737 Tabor;  

 

11. odločba opr. št. 353-88/2015/4 z dne 4. 9. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 678 Spodnje Radvanje; 

 

12. odločba opr. št. 353-89/2015/2 z dne 4. 9. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2490 Postojna; 

 

13. odločba opr. št. 353-94/2015/2 z dne 29. 9. 2015; 

pozitivna – pozidani zemljišči; k.o. 2560 Hrpelje; 

 

14. odločba opr. št. 353-100/2015/3 z dne 12. 10. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2680 Nove Jarše; 

                                                                                                                  

15. odločba opr. št. 353-102/2015/3 z dne 19. 10. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 640 Pekel; 

                                                                                                                             

16. odločba opr. št. 353-96/2015/4 z dne 20. 10. 2015; 

pozitivna – pozidani zemljišči; k.o. 1380 Šmarje, 

                                                                                                                           

17. odločba opr. št. 353-98/2015/5 z dne 27. 10. 2015; 

pozitivna – pozidano zemljišče; k.o. 1929 Koreno;  

 

18. odločba opr. št. 353-99/2015/4 z dne 6. 11. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2030 Suha; 

 

19. odločba opr. št. 353-106/2015/5 z dne 17. 11. 2015; 
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pozitivna – stavbno zemljišče; k.o. 1637 Stari trg pri Ložu; 

 

20. odločba opr. št. 353-116/2015/2 z dne 21. 12. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2631 Portorož; 

 

21. odločba opr. št. 353-27/2015/7 z dne 28. 12. 2015; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1959 Domžale;  

                                                                                                                  

 

č) državljani Črne gore: 

 

1. odločba opr. št. 353-72/2015/2 z dne 8. 7. 2015;   

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1735 Stožice; 

 

2. odločba opr. št. 353-79/2015/2 z dne 5. 8. 2015;   

pozitivna – pozidano zemljišče; k.o. 1886 Zagorje – Mesto; 

 

3. odločba opr. št. 353-31/2015/7 z dne 6. 8. 2015;   

pozitivna – zemljiški parceli na območju stavbnih zemljišč; k.o. 1722 Trnovsko predmestje; 

 

4. odločba opr. št. 353-120/2015/2 z dne 9. 12. 2015;   

pozitivna – zemljiška parcela v območju stavbnih zemljišč; k.o. 1886 Zagorje – Mesto; 

 

 

d) državljani Republike Južne Afrike: 

 

1. odločba opr. št. 353-57/2014/18 z dne 15. 7. 2015;   

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1737 Tabor. 

 

 

3. OBRAZLOŽITEV 

 

Zakon o ugotavljanju vzajemnosti1 (ZUVza) v petem odstavku 11. člena določa, da Vlada 

Republike Slovenije dostavi Državnemu zboru Republike Slovenije seznam odločb o obstoju 

vzajemnosti dvakrat letno. Petindvajseto poročilo o izvajanju ZUVza vsebuje seznam odločb o 

ugotovitvi vzajemnosti, ki jih je Ministrstvo za pravosodje izdalo v obdobju od 1. 7. 2015 do 31. 

12. 2015.  

 

Vse meritorne odločbe v tem obdobju so bile izdane fizičnim osebam – skupno 46 meritornih 

odločb o ugotovitvi vzajemnosti, od tega 20 državljanom Republike Srbije, 21 državljanom 

Republike Makedonije, 4 državljanom Črne gore in 1 državljanki Republike Južne Afrike.2  

 

Poleg tega je ministrstvo v poročevalskem obdobju izdalo 3 sklepe o zavrženju vloge, vse 

zaradi neizkazanega pravnega interesa (1 državljanu Ruske federacije, 1 državljanu Republike 

Srbije in 1 državljanu Bosne in Hercegovine). 

                                                           

1 Uradni list RS, št. 9/99. 
2 V primeru slednje je šlo za ugotavljanje vzajemnosti v zvezi z zapuščinskim postopkom (pridobivanje lastninske pravice na 

nepremičninah v Republiki Sloveniji na podlagi oporočnega dedovanja). 


