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DVAJSETO  POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI 
 

Dvajseto  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 01.01.2011 do 30.6.2011. 
 

Od 01.01.2011 do 30.6.2011.je bilo izdanih 36 meritornih odločb o ugotovitvi vzajemnosti, od 
tega  35 hrvaškim  fizičnim   osebam  in 1 hrvaški  pravni  osebi .  
 
Nadalje je bila od 01.01.2011 do 30.6.2011. izdana 1  meritorna odločba o ugotovitvi 
vzajemnosti makedonski  pravni  osebi .   
 

2. SEZNAM IZDANIH ODLOČB V POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 

a) hrvaške pravne in fizi čne osebe:  

1. odločba opr. št. 353-81/2010/8   051102 z dne 4.1.2011:  pozitivna - etažna lastnina;  
                                                                                                       k.o. 1738 Dravlje/ Ljubljana ;   
2. odločba opr. št. 353-88/2010/3      051102 z dne 5.1.2011:  pozitivna - etažna lastnina;  
                                                                                                                        k.o. 1379 Sevnica; 
3. odločba opr. št. 353-84/2010/3  051102 z dne 14.1.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                                      k.o. 1959 Domžale;      
4. odločba opr. št. 353-89/2010/2  051102 z dne 17.1.2011: pozitivna - etažna lastnina;  
                                                                                             k.o. 1739 Zgornja Šiška/ Ljubljana;   
   
5. odločba opr. št. 353-87/2010/3   051102 z dne 18.1.2011: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                                             k.o. 680  Tezno /Maribor;  

6. odločba opr. št. 353-4/2011/3   051102 z dne  27.1.2011: pozitivna - etažna lastnina;    
                                                                                                               k.o. 659 Tabor  / Maribor ;                                                                                                       
7. odločba opr. št. 353-8/2011/2 051102 z dne  28.1.2011: pozitivna - stavbno zemljišče;  

                                                                                                                   k.o. 467 Gori čak /Ptuj;  

8. odločba opr. št. 353- 7/2011/5   051102 z dne 4.2.2011: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                                        k.o. 2191 Želeče /Radovljica ; 

9. odločba opr. št. 353-3/2011/4   051102 z dne  9.2.2011: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                                                        k.o.  1300 Brežice ;  

10. odločba opr. št. 353-12/2011/2   051102 z dne  17.2.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                                  k.o. 657 Maribor-Grad;  
11. odločba opr. št. 353-14/2011/2   051102 z dne  17.2.2011: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                                                              k.o.1026 Laško;                
12. odločba opr. št. 353-9/2011/4   051102 z dne  23.2.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                                          k.o. 1300 Brežice ; 
13. odločba opr. št. 353-16/2011/4  051102 z dne 8.3.2011: pozitivna - etažna lastnina;  
                                                                                                 k.o. 1754  Šentvid nad Ljubljano; 
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14. odločba opr. št. 353-17/2011/2  051102 z dne 8.3.2011:  pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                                            k.o. 2207 Bovec; 
15. odločba opr. št. 353-20/2011/2  051102 z dne 9.3.2011: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                                                   k.o.  1515 Metlika;  

16. odločba opr. št. 353-10/2011/4  051102 z dne  : pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                    k .o. 1637 Stari trg pri Ložu/Cerknica;                                                                                          

17. odločba opr. št. 353-18/2011/4  051102 z dne 17.3.2011: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                                     k.o. 1948 Krašce /Morav če; 
18. odločba opr. št. 353-15/2011/6  051102 z dne  17.3.2011: pozitivna - etažna lastnina;  

                                                                                          k.o. 1739 Zgornja Šiška/ Ljubljana ; 

19. odločba opr. št. 353-21/2011/3  051102 z dne 24.3.2011: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                                k.o. 2677 Prule / Ljubljana; 
20. odločba opr. št. 353-2/2011/3  051102 z dne  5.4.2011: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                                               k.o. 1835  Hoti č/ Litija;  

21. odločba opr. št. 353-19/2011/9  051102 z dne  6.4.2011: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                            k.o. 1714 Selo pri Robu/ Ljubljana;  

22. odločba opr. št. 353-24/2011/2  051102 z dne  7.4.2011: pozitivna - stavbno zemljišče;  

                                                                                                      k.o.  1544 Griblje/ Črnomelj ; 

23. odločba opr. št. 353-26/2011/3  051102 z dne  11.4.2011: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                                          k .o.  316 Libanja /Ormož;  

24. odločba opr. št. 353-23/2011/4   051102 z dne  12.4.2011: negativna- stavbno zemljišče; 

                                                                          Kozjanski park /k.o. 1255 Dr enovec / Brežice;                
25. odločba opr. št. 353-12/2009/23  051102 z dne  14.4.2011: pozitivna - stavbno zemljišče; 

                                                                                                          k.o. 1307 Cerina / Brežice;  

26. odločba opr. št. 353-35/2011/2   051102 z dne 4.5.2011: pozitivna - etažna lastnina; 

                                                                                                     k.o. 2606 Semedela / Koper;  

27. odločba opr. št. 353-29/2011/3  051102 z dne  5.5.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                       k.o. 2452 Diva ča / Sežana; 
28. odločba opr. št. 353-30/2011/2  051102 z dne 5.5.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                    k.o. 1515 Metlika / Črnomelj; 
29. odločba opr. št. 353-36/2011/3  051102 z dne 9.5.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                      k.o. 1736 Brinje I / Ljubljana; 
30. odločba opr. št. 353-32/2010/3   051102 z dne  11.5.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                      k.o. 678  Spodnj e Radvanje / Maribor; 
31. odločba opr. št. 353-40/2011/2  051102 z dne  18.5.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                                         k.o. 2207 Bovec; 
32. odločba opr. št. 353-44/2011/2   051102 z dne  13.6.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                                             k.o.1077 Celje; 
 
33. odločba opr. št. 353-42/2011/4  051102 z dne  15.6.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                                     k.o. 1577 Ko čevje; 
34. odločba opr. št. 353-27/2011/4  051102 z dne  16.6.2011: pozitivna - stavbno zemljišče;  

                                                                                                     k.o.  1712 Zapotok / Ljubljana ; 

35. odločba opr. št. 353-48/2011/2  051102 z dne  23.6.2011: pozitivna - stavbno zemljišče;  

                                                                                                        k.o.  1770  Kašelj / Ljubljana ; 
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36. odločba opr. št. 353-45/2011/3  051102 z dne  29.6.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                      k.o. 2636 Bežigrad/ Ljubljana; 
 

 

b) makedonska  pravna oseba:  

 
1. odločba opr. št. 353-33/2010/2  051102 z dne 3.5.2011: pozitivna - etažna lastnina; 
                                                                                                              k.o. 1299 Zakot / Brežice;     
 


