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Sedemindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti 

 

 

1. UVOD 

 

Sedemindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti vsebuje seznam 

odločb, ki jih je Ministrstvo za pravosodje izdalo v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016. 

 

V tem obdobju je bilo izdanih skupno 65 meritornih odločb (64 na podlagi vlog fizičnih oseb in 

1 na podlagi vloge pravne osebe), od tega: 

 

- 34 državljanom Republike Srbije in 1 pravni osebi s sedežem v Republiki 

Srbiji, 

- 26 državljanom Republike Makedonije in 

- 4 državljanom Črne gore. 

 

Izdana je bila ena negativna odločba (državljanu Republike Srbije, katerega vloga se je 

nanašala na zemljiško parcelo, ki je v delu kmetijsko zemljišče), v vseh ostalih primerih pa je 

bilo ugotovljeno, da vzajemnost obstaja.  

 

Poleg tega je ministrstvo v poročevalskem obdobju izdalo: 

 

- 2 sklepa o zavrženju vloge zaradi neizkazanega pravnega interesa (1 

državljanki Indije in 1 državljanu Republike Kosovo). 

 

 

2. SEZNAM IZDANIH ODLOČB V POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 

 

 

a) državljani Republike Srbije: 

 

1. odločba opr. št. 353-57/2016/3 z dne 5. 7. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 706 Orehova vas;    

 

2. odločba opr. št. 353-60/2016/3 z dne 5. 7. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 657 Maribor – Grad;    

 

3. odločba opr. št. 353-62/2016/2 z dne 5. 7. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1738 Dravlje;    

 

4. odločba opr. št. 353-65/2016/2 z dne 5. 7. 2016; 

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

 

5. odločba opr. št. 353-67/2016/4 z dne 8. 7. 2016; 

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

                                                                                                                  

6. odločba opr. št. 353-74/2016/3 z dne 12. 7. 2016; 
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pozitivna – etažna lastnina; k.o. 657 Maribor – Grad;    

 

7. odločba opr. št. 353-73/2016/4 z dne 14. 7. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina in zemljiška parcela; k.o. 1656 Otave; 

                                                                                                                       

8. odločba opr. št. 353-76/2016/3 z dne 20. 7. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 680 Tezno; 

   

9. odločba opr. št. 353-71/2016/4 z dne 13. 7. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina;  k.o. 2100 Kranj; 

                                                                                                                

10. odločba opr. št. 353-81/2016/2  z dne 21. 7. 2016; 

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

 

11. odločba opr. št. 353-78/2016/6 z dne 22. 8. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina in zemljiška parcela;  k.o. 882 Ravne; 

 

12. odločba opr. št. 353-82/2016/4 z dne 22. 8. 2016; 

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

 

13. odločba opr. št. 353-85/2016/3 z dne 22. 8. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 2155 Hraše; 

 

14. odločba opr. št. 353-39/2016/6 z dne 4. 8. 2016; 

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

 

15. odločba opr. št. 353-87/2016/2 z dne 25. 8. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 2632 Sečovlje;  

 

16. odločba opr. št. 353-97/2016/7 z dne 5. 9. 2016; 

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

 

17. odločba opr. št. 353-99/2016/2 z dne 13. 9. 2016; 

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

 

18. odločba opr. št. 353-90/2016/4 z dne 27. 9. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 2633 Raven; 

                                                                                                             

19. odločba opr. št. 353-100/2016/4 z dne 27. 9. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina in zemljiška parcela; k.o. 681 Pobrežje; 

                                                                                                                               

20. odločba opr. št. 353-116/2016/2 z dne 5. 10. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1772 Slape; 

 

21. odločba opr. št. 353-113/2016/2 z dne 11. 10. 2016; 

pozitivna – zemljiške parcele; k.o. 1862 Radeče; 

                                                                                                                           

22. odločba opr. št. 353-102/2016/4 z dne 2. 11. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 659 Tabor;  
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23. odločba opr. št. 353-112/2016/3 z dne 3. 11. 2016; 

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

 

24. odločba opr. št. 353-120/2016/2 z dne 22. 11. 2016; 

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

 

25. odločba opr. št. 353-108/2016/5 z dne 23. 11. 2016; 

negativna – zemljiška parcela; k.o. 1432 Korita; 

 

26. odločba opr. št. 353-122/2016/2 z dne 30. 11. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1723 Vič; 

                                                                                                                               

27. odločba opr. št. 353-125/2016/2 z dne 30. 11. 2016; 

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

 

28. odločba opr. št. 353-126/2016/2 z dne 30. 11. 2016; 

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

                                                                                                                           

29. odločba opr. št. 353-129/2016/5 z dne 30. 11. 2016; 

pozitivna – zemljiški parceli; k.o. 693 Miklavž na Dravskem polju;  

 

30. odločba opr. št. 353-132/2016/2 z dne 27. 12. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 5250 Solkan; 

 

31. odločba opr. št. 353-134/2016/5 z dne 27. 12. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1077 Celje; 

 

32. odločba opr. št. 353-139/2016/2 z dne 27. 12. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1077 Celje; 

 

33. odločba opr. št. 353-141/2016/2 z dne 27. 12. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 1940 Loka; 

 

34. odločba opr. št. 353-143/2016/3 z dne 27. 12. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2190 Bled; 

 

35. odločba opr. št. 353-142/2016/3 z dne 21. 12. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 2315 Šempeter. 

 

 

b) državljani Republike Makedonije: 

 

1. odločba opr. št. 353-66/2016/2 z dne 4. 7. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2017 Dolenji Logatec;  

 

2. odločba opr. št. 353-72/2016/2 z dne 4. 7. 2016; 

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

                                                                                                                  

3. odločba opr. št. 353-59/2016/3 z dne 8. 7. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2175 Jesenice; 
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4. odločba opr. št. 353-80/2016/2 z dne 8. 7. 2016; 

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

   

5. odločba opr. št. 353-77/2016/4 z dne 22. 7. 2016; 

pozitivna – zemljiški parceli; k.o. 2302 Kromberk; 

                                                                                                                

6. odločba opr. št. 353-75/2016/5 z dne 4. 8. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 582 Štrihovec; 

 

7. odločba opr. št. 353-86/2016/6 z dne 5. 9. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 2611 Marezige; 

 

8. odločba opr. št. 353-96/2016/2 z dne 5. 9. 2016; 

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

 

9. odločba opr. št. 353-95/2016/4 z dne 7. 9. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 660 Studenci; 

 

10. odločba opr. št. 353-98/2016/2 z dne 7. 9. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela in etažna lastnina; k.o. 1914 Znojile in k.o. 1898 Mekinje; 

 

11. odločba opr. št. 353-94/2016/4 z dne 12. 9. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1723 Vič; 

 

12. odločba opr. št. 353-110/2016/2 z dne 27. 9. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2455 Sežana; 

  

13. odločba opr. št. 353-104/2016/4 z dne 5. 10. 2016; 

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

 

14. odločba opr. št. 353-109/2016/2 z dne 10. 10. 2016; 

pozitivna – zemljiški parceli; k.o. 2600 Črni Kal; 

 

15. odločba opr. št. 353-115/2016/8 z dne 11. 10. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2100 Kranj; 

 

16. odločba opr. št. 353-119/2016/2 z dne 28. 10. 2016; 

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

                                                                                                                  

17. odločba opr. št. 353-107/2016/8 z dne 3. 11. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 2560 Hrpelje; 

                                                                                                                             

18. odločba opr. št. 353-117/2016/4 z dne 15. 11. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1838 Litija; 

                                                                                                                           

19. odločba opr. št. 353-114/2016/6 z dne 23. 11. 2016; 

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

 

20. odločba opr. št. 353-124/2016/5 z dne 30. 11. 2016; 
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pozitivna – etažna lastnina; k.o. 659 Tabor; 

 

21. odločba opr. št. 353-128/2016/2 z dne 30. 11. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 1731 Udmat; 

 

22. odločba opr. št. 353-130/2016/2 z dne 30. 11. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2035 Škofja Loka; 

 

23. odločba opr. št. 353-135/2016/4 z dne 21. 12. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 660 Studenci;  

 

24. odločba opr. št. 353-101/2016/5 z dne 21. 12. 2016; 

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

 

25. odločba opr. št. 353-127/2016/4 z dne 27. 12. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 1753 Vižmarje; 

 

26. odločba opr. št. 353-138/2016/5 z dne 28. 12. 2016; 

pozitivna – zemljiški parceli; k.o. 1296 Mihalovec.  

 

 

c) državljani Črne gore: 

 

1. odločba opr. št. 353-89/2016/5 z dne 24. 8. 2016; 

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

 

2. odločba opr. št. 353-83/2016/4 z dne 24. 8. 2016; 

pozitivna – zemljiški parceli; k.o. 1722 Trnovsko predmestje;    

 

3. odločba opr. št. 353-93/2016/4 z dne 26. 8. 2016; 

pozitivna – zemljiška parcela; k.o. 1761 Dol pri Ljubljani;    

 

4. odločba opr. št. 353-131/2016/4 z dne 27. 12. 2016; 

pozitivna – etažna lastnina; k.o. 2121 Klanec.    

 

                                                                                                                  

 

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. Sedemindvajseto poročilo o izvajanju ZUVza vsebuje seznam odločb 

o ugotovitvi vzajemnosti, ki jih je Ministrstvo za pravosodje izdalo v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 

12. 2016.  

 

Skupno je bilo izdanih 65 meritornih odločb o ugotovitvi vzajemnosti, od tega ena pravni osebi s 

sedežem v Republiki Srbiji in 64 fizičnim osebam (34 državljanom Republike Srbije, 26 

                                                           

1 Uradni list RS, št. 9/99. 
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državljanom Republike Makedonije in 4 državljanom Črne gore). Izdana je bila ena negativna 

odločba (državljanu Republike Srbije, katerega vloga se je nanašala na zemljiško parcelo, ki je 

v delu kmetijsko zemljišče), v vseh ostalih primerih pa je bilo ugotovljeno, da vzajemnost 

obstaja.  

 

Poleg tega je ministrstvo v poročevalskem obdobju izdalo 2 sklepa o zavrženju vloge, oba 

zaradi neizkazanega pravnega interesa (1 državljanki Indije in 1 državljanu Republike Kosovo). 

 

Ob tej priložnosti seznanjamo Državni zbor Republike Slovenije, da je Ministrstvo za pravosodje 

na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 00700-8/2015/4 z dne 13. 11. 2015 ter 

Normativnega delovnega programa Vlade Republike Slovenije pripravilo predlog novega 

Zakona o ugotavljanju vzajemnosti2, ki ne določa več obveznosti Vlade Republike Slovenije, da 

Državnemu zboru Republike Slovenije dvakrat na leto dostavi seznam odločb o obstoju 

vzajemnosti3. Namesto tega predlog zakona določa, da bo Ministrstvo za pravosodje na svoji 

spletni strani vsake pol leta objavljalo statistične podatke o izdanih odločbah, s čimer bo 

zagotovljen javni vpogled v stanje na področju izvajanja tega zakona. 

 

 

                                                           

2 Predlog zakona je dostopen na: http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/ 
3 Iz razlogov, ki so v predlogu zakona natančno pojasnjeni, taka obveznost nepotrebno obremenjuje tako Ministrstvo za 

pravosodje kot Vlado Republike Slovenije in tudi Državni zbor Republike Slovenije. 


