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ENAINDVAJSETO  POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI 
 

       
Enaindvajseto  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 01.07.2011 do 31.12.2011. 
 

Od 01.07.2011 do 31.12.2011 je bilo hrvaškim  fizičnim   osebam  izdanih  17 meritornih odločb 
o ugotovitvi vzajemnosti.  
 
Nadalje je bilo v istem obdobju izdanih 6 meritornih odločb o ugotovitvi vzajemnosti, od tega  5 
makedonskim  fizi čnim   osebam  in 1  pravni  osebi .   
 

2. SEZNAM IZDANIH ODLOČB V POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 

a) hrvaške fizi čne osebe:  

1. odločba opr. št. 353-41/2011/4  051102 z dne 4.7.2011;   
 pozitivna - poslovno stanovanjski objekt;  k.o. 2021 Dobračeva, Žiri;  
 
2. odločba opr. št. 353-50/2011/3      051102 z dne 5.7.2011; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 665 Ruše; 
                                                                                                                         
3. odločba opr. št. 353-46/2011/5   051102 z dne 8.7.2011; 
pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1513 Radovići / Črnomelj; 
                                                                                                                       
4. odločba opr. št. 353-56/2011/2  051102 z dne 9.8.2011; 
pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 664 Bistrica pri Rušah; 
   
5. odločba opr. št. 353-51/2011/5  051102 z dne 25.8.2011; 

pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1735 Stožice/ Ljubljana; 

                                                                                                              

6. odločba opr. št. 353-52/2011/4  051102 z dne  7.9.2011; 
pozitivna - stavbno zemljišče;  k.o.  1310 Nova vas/Brežice; 
                                                                                                                
7. odločba opr. št. 353-47/2011/6  051102 z dne  8.9.2011; 

pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1294 Rigonce/ Brežice; 
                                                                                                                  

8. odločba opr. št. 353- 34/2011/8  051102 z dne  17.10.2011; 

pozitivna - stavbno zemljišče;  k.o. 1308 Velika dolina/Brežice; 

 

9. odločba opr. št. 353-62/2011/2  051102 z dne  17.10.2011; 

pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1077 Celje;                                                                                                                     
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10. odločba opr. št. 353-55/2011/4  051102 z dne  19.10.2011; 
 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o.  2169 Kranjska Gora; 
                                                                                                                  
11. odločba opr. št. 353-61/2011/4  051102 z dne  24.10.2011; 

 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1300 Brežice; 

                                                                                                                               
12. odločba opr. št. 353-54/2011/8   051102 z dne  4.11.2011; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2636 Bežigrad/ Ljubljana; 
                                                                                                                           
13. odločba opr. št. 353-59/2011/4  051102 z dne 10.11.2011; 
 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 338 Središče/ Središče ob Dravi; 
 
14. odločba opr. št. 353-66/2011/2  051102 z dne  11.11.2011; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2525 Ilirska  Bistrica; 
 

15. odločba opr. št. 353-67/2011/2  051102 z dne  21.11.2011; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 332 Ormož; 

 

16. odločba opr. št. 353-64/2011/4  051102 z dne  21.12.2011; 

 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1976 Preska/Medvode; 
 

17. odločba opr. št. 353-85/2011/2  051102 z dne 22.12.2011; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1739 Zgornja Šiška/ Ljubljana; 

 

b)  

makedonske fizi čne osebe:  

1. odločba opr. št. 353-25/2011/7  051102 z dne  1.7.2011; 
pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1786 Šmarje/Šmarje Sap; 
                                                                                                                   
2. odločba opr. št. 353-61/2010/6  051102 z dne  12.8.2011; 
pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1732 Štepanja vas/ Ljubljana; 
                                                                                                                       
3. odločba opr. št. 353-53/2011/4  051102 z dne  24.8.2011; 
pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1901 Mlaka/Komenda; 
   
4. odločba opr. št. 353-49/2011/5  051102 z dne 26.8.2011; 

pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1770 Kašelj / Ljubljana; 

                                                                                                              

5. odločba opr. št. 353-75/2011/2  051102 z dne  20.12.2011; 
pozitivna - etažna lastnina;  k.o.  659 Tabor/ Maribor; 
                                                                                                                

makedonska  pravna oseba:  

1. odločba opr. št. 353-33/2011/2  051102 z dne 3.5.2011;   
 pozitivna - etažna lastnina;  k.o. 1299 Zakot/ Brežice;  
 
 

 


