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Zadeva: ZUVza-1 – Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju 
vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah 
(EVA 2017-2030-0031) – odgovor na pripombe, prejete v strokovnem
usklajevanju

Zveza: Vaš dopis št. 007-87/2017-2 z dne 16. 8. 2017

Najlepše se vam zahvaljujemo za pripombe, ki ste nam jih posredovali v zvezi z osnutkom
Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in 
evidence o izdanih odločbah.

V zvezi z vašim predlogom, naj se pri naslovu in vsebini obrazca, na katerem naj bi občine 
Ministrstvu za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) posredovale podatke o 
nepremičnini, upošteva dikcija četrtega odstavka 10. člena Zakona o ugotavljanju vzajemnosti1
(potrdilo o namenu rabe nepremičnine in o morebitnih ukrepih, ki veljajo na območju, na 
katerem leži nepremičnina), pojasnjujemo, da sta naslov in vsebina obrazca poenostavljena 
zaradi večje jasnosti, prav tako pa je v obrazcu upoštevan samo nabor podatkov, ki so 
relevantni pri odločanju v postopku ugotavljanja vzajemnosti. Glede na to, da navedeni obrazec 
predstavlja zgolj neobvezno priporočilo občinam glede oblike posredovanja podatkov
ministrstvu, lahko občine zaprošene podatke posredujejo tudi v obliki, kot so jo v zvezi s 
postopkom ugotavljanja vzajemnosti doslej posredovale pristojni geodetski upravi (npr. v obliki 
potrdila o namenski rabi za promet z nepremičninami), oziroma v drugi za občino sprejemljivi 
obliki.

Hkrati vas obveščamo, da je bil Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju 
vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah2, v obliki končnega 
besedila, ki smo ga pripravili na podlagi pripomb in predlogov, prejetih v okviru usklajevanj, že 
objavljen v Uradnemu listu RS in velja od 17. 9. 2017.

S spoštovanjem.

      Sara REGANCIN
                                                                                                    v.d. generalne direktorice
Pripravila:
Darja Šumah 
višja svetovalka

Poslati v vednost:
– Združenju občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si
– Skupnosti občin Slovenije, info@skupnostobcin.si
– Združenju mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si
                                                  
1 Uradni list RS, št. 27/17.
2 Uradni list RS, št. 48/17.
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