
OSEMNAJSTO  POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O UGOTAVLJANJU 
VZAJEMNOSTI 

 

 

1. UVOD 

 

Osemnajsto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti  na področju pridobivanja 
lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji vsebuje seznam odločb, ki jih je 
Ministrstvo za pravosodje izdalo v obdobju od 01.01.2010 do 30.06.2010. 
 

Od 01.01.2010 do 30.06.2010 je bilo izdanih 30 meritornih odločb o ugotovitvi vzajemnosti, od tega  
26 hrvaškim fizičnim  osebam in 4 hrvaškim pravnim  osebam.  
 
Nadalje je bilo od 01.01.2010 do 30.06.2010 izdanih 7 meritornih odločb o ugotovitvi vzajemnosti 
makedonskim fizičnim  osebam.   
 

2. SEZNAM IZDANIH ODLO ČB V POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 

a) hrvaške pravne in fizične osebe: 

1. odločba opr. št. 353-53/2007/16  051102 z dne 6.1.2010: delno pozitivna - stavbno zemljišče; 
                                                                                            delno negativna - kmetijsko zemljišče;    
2. odločba opr. št. 353-76/2009/5  051102 z dne 11.1.2010:  pozitivna - etažna lastnina; 
3. odločba opr. št. 353-104/2009/4  051102 z dne 18.1.2010: pozitivna - etažna lastnina;     
4. odločba opr. št. 353-44/2007/13  051102 z dne 19.1.2010: pozitivna - etažna lastnina;     
5. odločba opr. št. 353-118/2009/4  051102 z dne 27.1.2010: pozitivna - stanovanjska stavba; 

6. odločba opr. št. 353-42/2009/4  051102 z dne 29.1.2010: pozitivna - stavbno zemljišče;                                                                                                               
7. odločba opr. št. 353-144/2009/6  051102 z dne 3.2.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

8. odločba opr. št. 353-114/2008/9  051102 z dne 4.2.2010: negativna - kmetijsko zemljišče -  

                                                                                                 ekološko pomembno območje; 

9. odločba opr. št. 353-3/2010/2  051102 z dne 5.2.2010: negativna - kmetijsko zemljišče - 

                                                                                                krajinski park;  

10. odločba opr. št. 353-150/2009/4  051102 z dne  10.2.2010: pozitivna - etažna lastnina; 
11. odločba opr. št. 353-1/2010/6  051102 z dne 12.2.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

12. odločba opr. št. 353-2/2010/4  051102 z dne 18.2.2010: pozitivna - etažna lastnina,  
                                                                                               skladiščni prostor; 
13. odločba opr. št. 353-9/2010/4  051102 z dne 2.3.2010: pozitivna - etažna lastnina; 
14. odločba opr. št. 353-4/2010/6  051102 z dne 4.3.2010:  pozitivna - etažna lastnina; 
15. odločba opr. št. 353-151/2009/4  051102 z dne 18.3.2010: negativna - kmetijsko zemljišče - 

                                                                                                    krajinski park ; 

16. odločba opr. št. 353-6/2010/4  051102 z dne 18.3.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

17. odločba opr. št. 353-19/2010/2  051102 z dne 23.3.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

18. odločba opr. št. 353-11/2010/4  051102 z dne 24.3.2010: negativna - kmetijsko zemljišče -  

                                                                                                 ekološko pomembno območje; 

19. odločba opr. št. 353-22/2010/9  051102 z dne 15.4.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

20. odločba opr. št. 353-5/2010/5  051102 z dne 16.4.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 



21. odločba opr. št. 353-23/2010/3  051102 z dne 20.4.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

22. odločba opr. št. 353-25/2010/2  051102 z dne 23.4.2010: negativna - stavbno zemljišče -  

                                                                                                 ekološko pomembno območje; 

23. odločba opr. št. 353-28/2010/4   051102 z dne 10.5.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

24. odločba opr. št. 353-20/2010/4  051102 z dne 12.5.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

25. odločba opr. št. 353-27/2010/2  051102 z dne 13.5.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

26. odločba opr. št. 353-33/2010/2  051102 z dne 25.5.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

27. odločba opr. št. 353-26/2010/6  051102 z dne 26.5.2010: pozitivna - etažna lastnina; 
28. odločba opr. št. 353-42/2010/2   051102 z dne 9.6.2010: pozitivna - etažna lastnina; 
29. odločba opr. št. 353-30/2010/4  051102 z dne 10.6.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 
30. odločba opr. št. 353-31/2010/4  051102 z dne 18.6.2010: pozitivna - etažna lastnina; 
 
 

b) makedonske fizične osebe: 

 
1. odločba opr. št. 353-117/2009/4  051102 z dne 24.2.2010: pozitivna - etažna lastnina;    
2. odločba opr. št. 353-129/2009/4  051102 z dne 2.3.2010:  pozitivna - etažna lastnina; 
3. odločba opr. št. 353-141/2009/4  051102 z dne 17.5.2010: pozitivna - etažna lastnina;     
4. odločba opr. št. 353-149/2009/6  051102 z dne17.5.2010: pozitivna - etažna lastnina;     
5. odločba opr. št. 353-37/2010/3  051102 z dne 9.6.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

6. odločba opr. št. 353-35/2010/4  051102 z dne 11.6.2010: pozitivna - etažna lastnina;                                                                                                               
7. odločba opr. št. 353-4/2008/16  051102 z dne17.6.2010: pozitivna - stavbno zemljišče. 
 

 

 

 

 


