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DVAINDVAJSETO  POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI 
 

1. UVOD 

Dvaindvajseto  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 in javno upravo izdalo v obdobju od 01.01.2012 do 30.6.2012. 
 
Od 01.01.2012 do 30.6.2012 je bilo izdanih skupno 32 meritornih odločb o ugotovitvi 
vzajemnosti, od tega:  

• hrvaškim  fizičnim   osebam   21, hrvaški pravni osebi 1,   
• makedonskim  fizi čnim   osebam  8 in 
• črnogorskim  fizičnim   osebam 2.    

 

2. SEZNAM IZDANIH ODLOČB V POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 

a) hrvaške fizi čne osebe in ena pravna oseba:  

1. odločba opr. št. 353-74/2011/4  051102 z dne 6.1.2012;   
 pozitivna - etažna lastnina;  k.o. 1738 Dravlje /  Ljubljana;  
 
2. odločba opr. št. 353-87/2011/3  051102 z dne 17.1.2012;  
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2636 Bežigrad / Ljubljana; 
                                                                                                                         
3. odločba opr. št. 353-86/2011/2  051102 z dne 19.1.2012; 
pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2490 Postojna  / Postojna ; 
                                                                                                                       
4. odločba opr. št. 353-83/2011/4  051102 z dne 24.1.2012; 
pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1736 Brinje/ Ljubljana; 
   
5. odločba opr. št. 353-3/2012/2  051102 z dne  31.1.2012; 

pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1736 Brinje/ Ljubljana; 

                                                                                                              

6. odločba opr. št. 353-13/2012/2  051102 z dne  7.3.2012; 
pozitivna - stavbno zemljišče k.o. 2631 Portorož ; 
                                                                                                                
7. odločba opr. št. 353-6/2012/5  051102 z dne  9.3.2012; 

pozitivna - etažna lastnina; k.o. 658 Koroška vrata /Maribor ; 
                                                                                                                  

8. odločba opr. št. 353- 17/2012/4   051102 z dne  6.4.2012; 

pozitivna - etažna lastnina;  k.o. 1515 Metlika  / Metlika ; 

 

9. odločba opr. št. 353-14/2012/3  051102 z dne  13.4.2012; 
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pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2635 Rogaška Slatina/ Rogaška Slatina ;                                                                                                                    

 
10. odločba opr. št. 353-20/2012/4  051102 z dne  18.4.2012; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 659 Tabor/ Maribor ; 
                                                                                                                  
11. odločba opr. št. 353-32/2012/2  051102 z dne  25.4.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1535 Črnomelj/ Črnomelj ; 

                                                                                                                               
12. odločba opr. št. 353-18/2012/4  051102 z dne  9.5.2012; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2636 Bežigrad/ Ljubljana; 
                                                                                                                           
13. odločba opr. št. 353-19/2012/2  12006N z dne 15.5.2012; 
 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1301 Krška vas  / Brežice; 
 
14. odločba opr. št. 353-72/2011/4   12006N z dne  16.5.2012; 
 delno pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 458 Spodnji Leskovec/ Ptuj ; 
 delno negativna - gozd; k.o. 458 Spodnji Leskovec/ Ptuj;  
 

15. odločba opr. št. 353-12/2012/3  12006N z dne  21.5.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1074 Spodnja Hudinja/ Celje ; 

 

16. odločba opr. št. 353-17/2012/2  12006N z dne  22.5.2012; 
 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1753 Vižmarje  / Ljubljana; 
 

17. odločba opr. št. 353-18/2012/4  12006N z dne 25.5.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 659 Tabor/ Maribor ; 

 

18. odločba opr. št. 353-3/2012/2  12006N z dne 5.6.2012; 
 pozitivna - stavbno zemljišče;  k.o. 2170 Gozd /Kranjska Gora ; 

 

19.  odločba opr. št. 353-21/2012/2   12006N z dne  6.6.2012; 
negativna - kmetijsko zemljišče; k.o. 1277 - Mali vrh / Brežice ; 
 
20. odločba opr. št. 353-144/2012/3 12006N z dne  14.6.2012; 
 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 659 Tabor/ Maribor ; 

 

21. odločba opr. št. 353-154/2012/3  12006N z dne 29.6.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1077  Celje/ Celje ; 

 

22. odločba opr. št. 353-20/2012/2  12006N z dne 11.6.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2636 Bežigrad / Ljubljana; 

 

 

 

 



 

3 
 

b)  

makedonske fizi čne osebe:  

1. odločba opr. št. 353-78/2011/3  051102 z dne  3.1.2012; 
pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2525 Ilirska Bistrica/ Ilirska Bistrica ; 
                                                                                                                   
2. odločba opr. št. 353-79/2011/4  051102 z dne  3.1.2012; 
pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2525 Ilirska Bistrica/ Ilirska Bistrica ; 
                                                                                                                       
3. odločba opr. št. 353-2/2012/2  051102 z dne  1.2.2012; 
pozitivna - etažna lastnina; k.o. 659 Tabor/ Maribor ; 
   
4. odločba opr. št. 353-5/2012/4  051102 z dne 23.2.2011; 

pozitivna - etažna lastnina; k.o. 659 Tabor/ Maribor ; 
                                                                                                                
5. odločba opr. št. 353-16/2012/3  051102 z dne  17.5.2011; 
pozitivna - etažna lastnina;  k.o. 1115 Slovenske Konjice  / Slovenske Konjice; 
 
6. odločba opr. št. 353-10/2012/2  12006N z dne 23.5.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2636 Bežigrad / Ljubljana; 

 

7. odločba opr. št. 353-141/2012/4  12006N z dne 6.6.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1725 Ajdovš čina  / Ljubljana; 

 

8. odločba opr. št. 353-152/2012/2  12006N z dne 13.6.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1737 Tabor  / Ljubljana; 

 

c) 

črnogorske fizi čne osebe:  

 
1. odločba opr. št. 353-77/2011/4  051102  z dne 4.1.2012;   
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1733 Bizovik  / Ljubljana ; 
 
2. odločba opr. št. 353-1/2012/4  12006N z dne  18.6.2012; 
 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1722 Trnovsko predmestje/ Ljubljana .  
 
 


