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ZADEVA: ZUVza – zaprosilo za posredovanje predlogov za spremembe Zakona o 
ugotavljanju vzajemnosti

Ministrstvo za pravosodje v skladu z Normativnim delovnim programom Vlade Republike 
Slovenije za leto 2016 pripravlja predlog sprememb Zakona o ugotavljanju vzajemnosti 
(ZUVza)1, ki bi jih bilo treba sprejeti glede na izkušnje in opažanja pri izvajanju določb tega 
zakona ter upoštevaje spremembe v pravni ureditvi glede pravic tujcev pri pridobivanju 
lastninske pravice na nepremičninah.

V skladu z 11. členom ZUVza je zoper odločbo, ki jo Ministrstvo za pravosodje izda po ZUVza, 
dovoljen upravni spor, tožbo v upravnem sporu pa lahko vložijo tudi državni pravobranilec, 
državni tožilec in lokalna skupnost. Glede na to, da na ta način tudi Državno pravobranilstvo
(DPra), Vrhovno državno tožilstvo RS (VDT) in lokalne skupnosti spremljajo izvajanje zakona,
prosimo, da nam posredujete naslednje podatke:

– na kakšen način naslovni organ obravnava prejete odločbe o ugotovitvi vzajemnosti (z 
navedbo števila zaposlenih oseb, ki pri organu obravnavajo navedene odločbe, in oceno 
stroškov dela v zvezi z navedenimi odločbami);

– po podatkih Ministrstva za pravosodje sicer v zadnjih petih letih ni bila zoper odločbo 
Ministrstva za pravosodje vložena nobena tožba s strani naslovnih organov, pa vseeno prosimo 
za potrditev tega oziroma za posredovanje števila sproženih upravnih sporov s strani 
naslovnega organa v zvezi z odločbami o ugotovitvi vzajemnosti v obdobju zadnjih petih let.

V zvezi s tem vas (glede na to, da se je ureditev glede pravic tujcev pri pridobivanju lastninske 
pravice na nepremičninah od časa, ko je bil ZUVza sprejet in uveljavljen, bistveno spremenila)
prosimo za vaše stališče, ali je ureditev, ki daje na nivoju države možnost tako DPra kot VDT, 
poleg tega pa še občini, na območju katere leži nepremičnina, da sproži upravni spor, še 
smiselna. 

Tudi na splošno vas prosimo za vaše mnenje, ali je postopek ugotavljanja vzajemnosti po 
ZUvza, ki je bil sprejet leta 1999, danes še smiseln in primeren, ter da nam posredujete 
predloge za spremembe ureditve v ZUVza, za katere menite, da bi bile potrebne. 

                                               
1 Uradni list RS, št. 9/99.
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Prosimo vas, da nam svoje predloge posredujete do 20. 4. 2016.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

S spoštovanjem.

Pripravila:                                                                                            
Darja Šumah dr. Ciril KERŠMANC
svetovalka                                                                              v. d. generalnega direktorja

Poslati po e-pošti:
- Vrhovno državno tožilstvo RS, dtrs@dt-rs.si
- Državno pravobranilstvo, urad.dprs@dp-rs.si
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si
- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si
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