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Triindvajseto  poro čilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti 
 

1. UVOD 

Triindvajseto  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  01.07.2012 do 31.12.2012. 
 

Od 01.07.2012 do 31.12.2012 je bilo izdanih skupno 39 meritornih odločb o ugotovitvi 
vzajemnosti, od tega:  

• 24 hrvaškim  fizičnim   osebam,   
• 13 makedonskim  fizi čnim   osebam   in 
• 2 črnogorskima  fizičnima   osebama.    

 

 

2. SEZNAM IZDANIH ODLOČB V POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 

 

a) hrvaške fizi čne osebe:  

1. odločba opr. št. 353-142/2012/5  12006 N z dne 25.7.2012;   
 pozitivna - etažna lastnina;  k.o. 2606 Semedela /  Koper ;  
 
2. odločba opr. št. 353-161/2012/3  12006N z dne 26.7.2012;  
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 678 Spodnje Radvanje  / Maribor ; 
                                                                                                                         
3. odločba opr. št. 353-148/2012/3  12006N  z dne 26.7.2012; 
pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1138 Šentjur pri Celju ; 
                                                                                                                       
4. odločba opr. št. 353-156/2012/3  12006N z dne 6.8.2012; 
pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1723 Vič / Ljubljana ; 
   
5. odločba opr. št. 353-168/2012/2  12006N z dne  8.8.2012; 

pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1515 Metlika / Metlika ;                                                                                                             

6. odločba opr. št. 353-170/2012/2  12006N z dne  9.8.2012; 
pozitivna - stavbno zemljišče v k.o. 1739 Zgornja Šiška/ Ljubljana ; 
                                                                                                                
7. odločba opr. št. 353-171/2012/2  12006N z dne  9.8.2012; 
pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1732 Štepanja vas / Ljubljana ; 
                                                                                                                  

8. odločba opr. št. 353-163/2012/3 12006N z dne  10.8.2012; 

pozitivna - stavbno zemljišče;  k.o. 681 Pobrežje  / Maribor;  
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9. odločba opr. št. 353-157/2012/2 12006N z dne  21.8.2012; 

pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 2084 Bela / Preddvor ;                                                                                                                    

 
10. odločba opr. št. 353-165/2012/7  12006N z dne  17.9.2012; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 400 Ptuj / Ptuj ; 
                                                                                                                  
11. odločba opr. št. 353-174/2012/4  12006N z dne  18.9.2012; 

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

                                                                                                                               
12. odločba opr. št. 353-178/2012/4 12006N z dne  25.9.2012; 
 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 2576 Obrov, k.o. 2525 Ilirska Bistrica  /Ilirska Bistrica, 
 Sežana; 
                                                                                                                           
13. odločba opr. št. 353-181/2012/2  12006N z dne 28.9.2012; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1316 Stara vas  / Krško ; 
 
14. odločba opr. št. 353-183/2012/3  12006N z dne  22.10.2012; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2392 Ajdovš čina / Ajdovš čina ; 
 

15. odločba opr. št. 353-179/2012/4 12006N z dne  24.10.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o.1871 Trbovlje / Trbovlje ; 

 

16. odločba opr. št. 353-182/2012/4 12006N z dne  25.10.2012; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2030 Suha  / Škofja Loka ; 
 

17. odločba opr. št. 353-162/2012/4   12006N z dne 5.11.2012; 
 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 2131 Stražiš če / Kranj ; 

 

18. odločba opr. št. 353-186/2012/2 12006N z dne 6.11.2012; 
 pozitivna - etažna lastnina;  k.o. 438 Lešje / Majšperk ; 

 

19.  odločba opr. št. 353-197/2012/2  12006N z dne  20.11.2012; 
pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1710 Gradiš če / Škofljica ; 
 
20. odločba opr. št. 353-200/2012/2 12006N z dne  28.11.2012; 
 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1884 Loke pri Zagorju / Zagorje ob Savi ; 

 

21. odločba opr. št. 353-201/2012/3  12006N z dne 10.12.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 678 Spodnje Radvanje / Maribor ; 

 

22. odločba opr. št. 353-203/2012/2  11402M z dne 21.12.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1732 Štepanja vas  / Ljubljana ; 

 

23. odločba opr. št. 353-181/2012/2  12006N z dne 28.9.2012; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2605 Koper  / Koper ; 
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b)  

makedonske fizi čne osebe:  

1. odločba opr. št. 353-149/2012/11  12006N z dne  24.7.2012; 
pozitivna - etažna lastnina; pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 882 Ravne / Ravne na 
Koroškem ; 
                                                                                                                   
2. odločba opr. št. 353-8/2012/6  12006N z dne  8.8.2012; 
pozitivna - etažna lastnina; pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 2312 Osek / Šempas ; 
                                                                                                                       
3. odločba opr. št. 353-164/2012/4  12006N z dne  24.8.2012; 
pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2100 Kranj / Kranj ; 
   
4. odločba opr. št. 353-147/2012/9  12006N z dne 5.9.2012; 
pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 2280 Vrhovlje /  Brda ; 
                                                                                                                
5. odločba opr. št. 353-158/2012/4  12006N z dne 5.9.2012; 
pozitivna - stavbno zemljišče;  k.o. 1994 Dobrova / Dobrova - Polhov Gradec; 
 
6. odločba opr. št. 353-159/2012/4  12006N z dne 6.9.2012; 
pozitivna - stavbno zemljišče;  k.o. 1994 Dobrova / Dobrova - Polhov Gradec; 
 
 
7. odločba opr. št. 353-146/2012/7  12006N z dne 12.9.2012; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 1753 Vižmarje  / Ljubljana ; 

 

8. odločba opr. št. 353-173/2012/4  12006N z dne 13.9.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2455 Sežana  / Sežana; 

 

9. odločba opr. št. 353-180/2012/4  12006N z dne 1.10.2012; 

 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 1637 Stari trg pri Ložu  / Stari trg pri Ložu ; 

 

10. odločba opr. št. 353-169/2012/5  12006N  z dne 18.10.2012; 

 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 397 Hajdina  / Ptuj ; 

 

11. odločba opr. št. 353-192/2012/3  12006N z dne 7.11.2012; 
 pozitivna - stavbno zemljišče; k.o. 2635 Rogaška Slatina  / Rogaška Slatina ; 

 

12. odločba opr. št. 353-190/2012/4  12006N z dne 26.11.2012; 

 pozitivna - etažna lastnina; k.o. Izola  / Izola ; 

 

13. odločba opr. št. 353-15/2012/4  11402M z dne 20.12.2012; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 964 Velenje  / Velenje ; 
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c) 

črnogorske fizi čne osebe:  

 
1. odločba opr. št. 353-151/2012/4 12006N z dne 28.8.2012;   
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 2121 Klanec  / Kranj ; 
 
2. odločba opr. št. 353-198/2012/2  12006N z dne 11.12.2012; 
 pozitivna - etažna lastnina; k.o. 393 Slovenja vas / Hajdina .  
 
 
 
 


