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1. UVOD 

Sedemnajsto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99, v 

nadaljnjem besedilu: ZUVza) na področju pridobivanja lastninske pravice tujcev na nepremičninah v 

Republiki Sloveniji vsebuje seznam odločb, ki jih je Ministrstvo za pravosodje izdalo v obdobju od 

01.07.2009 do 31.12.2009.  

Od 01.07.2009 do 31.12.2009 je bilo izdanih 30 meritornih odločb o ugotovitvi vzajemnosti. V  

vseh primerih so bile stranke hrvaške fizične osebe.  

2. SEZNAM IZDANIH ODLO ČB V POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 

1. odločba opr. št. 353-59/2009/4  051102 051102 z dne 25.8.2009: pozitivna - etažna lastnina;  

2. odločba opr. št. 353-78/2009/2  051102 z dne  8.9.2009: pozitivna -  etažna lastnina; 
3. odločba opr. št. 353-77/2009/2  051102 z dne 9.9.2009: pozitivna -   etažna lastnina;     
4. odločba opr. št. 353-19/2009/7  051102 z dne 10.9.2009: pozitivna -  zemljiška parcela;     
5. odločba opr. št. 353-15/2009/12   051102 z dne 15.9.2009:  pozitivna, etažna lastnina; 

6. odločba opr. št. 353-62/2009/5  051102 z dne 21.9.2009:  pozitivna - zemljiška parcela;                                                                                       
7. odločba opr. št. 353-93/2009/2  051102 z dne 24.9.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

8. odločba opr. št. 353-66/2009/8  051102 z dne 5.10.2009: pozitivna - zemljiška parcela; 

9. odločba opr. št. 353-53/2009/6  051102 z dne 6.10.2009: pozitivna - stavbno zemljišče; 

10. odločba opr. št. 353-100/2009/2  051102 z dne  8.10.2009: pozitivna -  etažna lastnina; 
11. odločba opr. št. 353-84/2009/6   051102 z dne 12.10.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

12. odločba opr. št. 353-94/2009/4   051102 z dne13.10.2009: pozitivna - etažna lastnina; 
13. odločba opr. št. 353-102/2009/3   051102 z dne 14.10.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

14. odločba opr. št. 353-80/2009/5   051102 z dne 26.10.2009: negativna-naravna vrednota; 
15. odločba opr. št. 353-113/2009/2   051102 z dne 27.10.2009: pozitivna - etažna lastnina ; 

16. odločba opr. št. 353-81/2009/6   051102 z dne 30.10.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

17. odločba opr. št. 353-81/2009/6   051102 z dne 30.10.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

18. odločba opr. št. 353-105/2009/5   051102 z dne 4.11.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

19. odločba opr. št. 353-98/2009/5   051102 z dne 5.11.2009: delno pozitivna - stavba;  

                                                                                                    delno - negativna, sadovnjak; 

20. odločba opr. št. 353-90/2009/10  051102 z dne 6.11.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

21. odločba opr. št. 353-109/2009/2   051102 z dne 13.11.2009: pozitivna - stavbno zemljišče; 

22. odločba opr. št. 353-112/2009/5   051102 z dne 13.11.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

23. odločba opr. št. 353-115/2009/6   051102 z dne 20.11.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

24. odločba opr. št. 353-111/2009/4   051102 z dne 23.11.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

25. odločba opr. št. 353-110/2009/4   051102 z dne 24.11.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

26. odločba opr. št. 353-92/2009/4  051102 z dne 26.11.2009: pozitivna -stavbno zemljišče; 

27. odločba opr. št. 353-125/2009/4   051102 z dne 1.12.2009: pozitivna - etažna lastnina; 

28. odločba opr. št. 353-108/2009/6   051102 z dne 14.12.2009: delno pozitivna - stavba;  
                                                                                                      delno - negativna, gozd, sadovnjak; 



29. odločba opr. št. 353-148/2009/5 051102 z dne 22.12.2009: pozitivna - etažna lastnina; 
30. odločba opr. št. 353-140/2009/4  051102 z dne 23.12.2009: pozitivna - stavbno zemljišče. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


