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DEVETNAJSTO  POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI  
 

1. UVOD 

 

Devetnajsto  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 01.07.2010 do 31.12.2010. 
 

Od 01.07.2010 do 31.12.2010 je bilo izdanih 29 meritornih odločb o ugotovitvi vzajemnosti, od 
tega  28 hrvaškim  fizičnim   osebam  in 1 hrvaški  pravni  osebi .  
 
Nadalje je bilo od 01.07.2010 do 31.12.2010 izdanih 5 meritornih odločb o ugotovitvi 
vzajemnosti makedonskim  fizičnim   osebam .   
 

2. SEZNAM IZDANIH ODLOČB V POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 

a) hrvaške pravne in fizi čne osebe:  

1. odločba opr. št. 353-44/2010/2   051102 z dne 14.7.2010:  pozitivna - stavbno zemljišče;  
                                                                                           k.o. 1505  Bušinja vas/ Črnomelj ;   
2. odločba opr. št. 353-38/2010/4   051102 z dne 15.7.2010:  pozitivna - etažna lastnina;  
                                                                                                  k.o.  1772 Slape/Ljubljana; 
3. odločba opr. št. 353-45/2010/4   051102 z dne 21.7.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 
                                                                                                        k.o. 1299 Zakot/Brežice;      
4. odločba opr. št. 353-51/2010/2   051102 z dne 22.7.  2010: pozitivna - stavbno zemljišče;  
                                                                                                       k.o. 964 Velenje/Velenje;   
 
  
5. odločba opr. št. 353-7/2010/7   051102 z dne 4.8.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                              k.o. 604 Gradiška/Maribor;  

6. odločba opr. št. 353-46/2010/4   051102 z dne 3.9.2010: pozitivna - etažna lastnina;    
                                                                                                        k.o. 1300 Brežice / Brežice ;                                                                                                       
7. odločba opr. št. 353-47/2010/3   051102 z dne 6.9.2010: pozitivna - etažna lastnina;  

                                                                                               k.o. 2121 Klanec/Kranj;  

8. odločba opr. št. 353-1/2009/9   051102 z dne 10.9.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                                 k.o. 1938 Mengeš/ Domžale ; 

9. odločba opr. št. 353-48/2010/4   051102 z dne 15.9.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                               k.o. 2388 Kamnje/ Ajdovš čina ;  

10. odločba opr. št. 353-10/2010/6   051102 z dne  17.9.2010: pozitivna - etažna lastnina; 
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                                                                                                   k.o . 964 Velenje/ Velenje;  
11. odločba opr. št. 353-153/2009/8   051102 z dne 22.9.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                                        k.o.718 Kopivnik/ Maribor;                
12. odločba opr. št. 353-145/2009/8   051102 z dne 29.9.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 
                                                                     k.o. 1182 Spodnja Kostrivnica/ Šmarje pri Jelšah ; 
13. odločba opr. št. 353-59/2010/4  051102 z dne 7.10.2010: pozitivna - etažna lastnina;  
                                                                                                     k.o. 1959     Domžale; 
14. odločba opr. št. 353-130/2009/6   051102 z dne 19.10.2010:  negativna - etažna lastnina; 
                                                                                                            k.o. 2207 Bovec/ Bovec; 
15. odločba opr. št. 353-73/2010/2   051102 z dne 21.10.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                                       k.o. 2207 Bovec/ Bovec;  

16. odločba opr. št. 353-71/2010/2   051102 z dne 22.10.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                                    k.o. 1305   Globo čice/ Brežice;  

17. odločba opr. št. 353-65/2010/3   051102 z dne 4.11.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                                k.o. 1074 Spodnja Hudinja /Celje; 
18. odločba opr. št. 353-68/2010/7   051102 z dne  5.11.2010: pozitivna - etažna lastnina;  

                                                                                                 k.o. 659 Tabor/Maribor ; 

19. odločba opr. št. 353-69/2010/4   051102 z dne 9.11.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                         k.o. 1725 Ajdovš čina/ Ljubljana;  

20. odločba opr. št. 353-54/2010/4   051102 z dne  11.11.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                   k.o. 108 Nem čavci/ Murska Sobota;  

21. odločba opr. št. 353-70/2010/6   051102 z dne 12.11.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                                     k.o. 680  Tezno/ Maribor;  

22. odločba opr. št. 353-80/2010/2   051102 z dne 25.11.2010: pozitivna - etažna lastnina;  

                                                                                        k.o. 2680 Nove  Jarše/ Ljubljana ; 

 

23. odločba opr. št. 353-76/2010/4   051102 z dne 26.11.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                            k.o. 753 Slovenska Bistrica/ Slovenska Bis trica;  

24. odločba opr. št. 353-72/2010/4   051102 z dne 29.11.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                                             k.o. 926 Lu če/ Velenje;                
25. odločba opr. št. 353-82/2010/2   051102 z dne 30.11.2010: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                          k.o. 678  Sp odnje Radvanje/ Maribor;  

26. odločba opr. št. 353-78/2010/3   051102 z dne 9.12.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                                    k.o. 1730 Moste/ Ljubljana;  

27. odločba opr. št. 353-53/2010/9   051102 z dne  10.12.2010: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                               k.o. 1756 Črnu če/ Ljubljana; 
28. odločba opr. št. 353-83/2010/2   051102 z dne 14.12.2010: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                 k.o. 2606 Semedela/Koper; 
29. odločba opr. št. 353-58/2010/5   051102 z dne 16.12.2010: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                      k.o. 2207 Bovec/ Bovec. 
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b) makedonske fizi čne osebe:  

 
1. odločba opr. št. 353-50/2010/4   051102 z dne 3.8.2010: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                k.o. 659 Tabor/ Maribor;     
2. odločba opr. št. 353-8/2010/7   051102 z dne 6.8.2010:  pozitivna - stavbno zemljišče; 
                                                                                                 k.o. 1005 Prebold/ Žalec; 
3. odločba opr. št. 353-66/2010/2   051102 z dne 19.10.2010: pozitivna - etažna lastnina;  
                                                                                                   k.o . 659 Tabor/ Maribor;     
4. odločba opr. št. 353-63/2010/5   051102 z dne  20.10.2010: pozitivna - stavbno zemljišče;  

                                                                k.o. 2635 Rogaška Slatina/ Šmarje pri Jelšah;     
5. odločba opr. št. 353-79/2010/4   051102 z dne 8.12.2010: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                                    k.o.  1005 Prebold/ Žalec.  

 


