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1. UVOD 

 

Petnajsto 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 

01.07.2008 do 31.12.2008.  

 

Od 01.07.2008 do 31.12.2008 je bilo izdanih 18 meritornih odločb o ugotovitvi vzajemnosti. V 17 

primerih so bile stranke hrvaške fizične osebe, v 1 primeru pa hrvaška pravna oseba.  

 

2. SEZNAM IZDANIH ODLO ČB V POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 

1. odločba opr. št. 478-40/2008/7 05110 z dne 28.08.2008 - pozitivna, etažna lastnina;  

2. odločba opr. št. 711-17/2008/4 05110 z dne 29.08.2008 - pozitivna,s tanovanjska stavba 

3. odločba opr. št. 353-82/2008/3   05110 z dne 09.09.2008 - pozitivna, etažna lastnina in kulturna                                          

dediščina;  

4. odločba opr. št. 353-51/2008/6  05110  z dne 11.09.2008 - negativna, njiva; 

5. odločba opr. št. 353-86/2008/2 05110    z dne 26.09.2008 - negativna, ker nepremičnina leži  

                                                                                           na območju, ki je pomembno za obrambo; 

6. odločba opr. št. 353-91/2008/2  05110  z dne 30.09.2008 - pozitivna, stavba; negativna, gozd;                                                                                                

7. odločba opr. št. 711-18/2008/4  05110   z dne 06.10.2008 - negativna, gozd; 

8. odločba opr. št. 353-89/2008/5  05110   z dne 08.10.2008 - negativna, ker nepremičnina leži  

                                                                                           na območju, ki je pomembno za obrambo; 

9. odločba opr. št. 353-87/2008/7  05110   z dne 09.10.2008 - pozitivna, etažna lastnina; 

10. odločba opr. št. 353-95/2008/4  05110   z dne 10.10.2008 - pozitivna, etažna lastnina in kulturna    

dediščina; 

11. odločba opr. št. 353-25/2008/7  05110   z dne 20.10.2008 - pozitivna, stavba; 

12. odločba opr. št. 353-90/2008/5  05110   z dne 04.11.2008 - negativna, ker nepremičnina leži  

                                                                                           na območju, ki je pomembno za obrambo; 

13. odločba opr. št. 353-71/2008/4  05110   z dne 06.11.2008 - negativna, ker je nepremičnina  

                                                                                                                     kmetijsko zemljišče; 

14. odločba opr. št. 353-79/2008/6  05110   z dne 12.11.2008 - pozitivna, etažna lastnina; 

15. odločba opr. št. 353-77/2008/7  05110   z dne 24.11.2008 - pozitivna, stavbno zemljišče; 

16. odločba opr. št. 353-91/2008/7  05110   z dne 02.12.2008 - pozitivna, stavbno zemljišče; 

17. odločba opr. št. 353-98/2007/5  05110   z dne 05.12.2008 - pozitivna, stavbno zemljišče; 

18. odločba opr. št. 353-103/2008/6  05110   z dne 15.12.2008 - pozitivna, etažna lastnina; 

 


