
Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

1 Bojana Muršič poslanka Drţavni zbor RS 2021
pridobitev denarnih 

sredstev
da 3.jan.22

2 Dušan Bodlaj podţupan Občina Trţič 2021 pridobitev premičnine 3.jan.22

3 Erik Modic ţupan Občina Komen 2021

odsvojitev:                                                 1.) 

zemljiška parcela, 766,00m2, k.o. 2418 KOBDILJ, 

Slovenija, deleţ 1/1,                  Pravice: 

lastninska pravica                       2.) zemljiška 

parcela, 6398,00m2, k.o. 2418 KOBDILJ, 

Slovenija, deleţ 1/1,

Pravice: lastninska pravica                           3.) 

zemljiška parcela, 5734,00m2, k.o. 2418 

KOBDILJ, Slovenija, deleţ 1/1,

Pravice: lastninska pravica                           4.) 

zemljiška parcela, 6911,00m2, k.o. 2418 

KOBDILJ, Slovenija, deleţ 1/1,

Pravice: lastninska pravica                           5.) 

zemljiška parcela, 79,00m2, k.o. 2418 KOBDILJ, 

Slovenija, deleţ 1/1,

Pravice: lastninska pravica                           6.) 

zemljiška parcela, 1349,00m2, k.o. 2418 

KOBDILJ, Slovenija, deleţ 1/1,

Pravice: lastninska pravica                           7.) 

stavba, 309,00m2, k.o. 2418 KOBDILJ, Slovenija, 

deleţ 1/1,

Pravice: lastninska pravica                           8.) 

stavba, 164,00m2, k.o. 2418 KOBDILJ, Slovenija, 

deleţ 1/1,

Pravice: lastninska pravica                           9.) 

stavba, 238,00m2, k.o. 2418 KOBDILJ, Slovenija, 

deleţ 1/1,

Pravice: lastninska pravica

odsvojitev denarnih 

sredstev
4.jan.22

4 Breda Arnšek podţupanja
Mestna Občina 

Celje
2021     pridobitev premičnine 4.jan.22

5 Ferenc Horváth poslanec Drţavni zbor RS 2021 pridobitev premičnine 4.jan.22

Tabela javnih objav sprememb premoženjskega stanja od 2. 2. 2022



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

6 Aljaţ Kovačič poslanec Drţavni zbor RS 2021

odsvojitev:                                                   1.) 

POSAMEZNI DEL STAVBE, 63,00m2, Slovenija, 

deleţ 1/2,

Pravice: lastninska pravica                        

Pridobitev:                                                 2.) 

ZEMLJIŠKA PARCELA, 821,00m2,  Slovenija, 

deleţ 1/2,

Pravice: lastninska pravica                        3.) 

ZEMLJIŠKA PARCELA, 131,00m2, Slovenija, 

deleţ 1/2,

Pravice: lastninska pravica                        4.) 

ZEMLJIŠKA PARCELA, 3,00m2, Slovenija, deleţ 

1/2,

Pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
odtujitev obveznosti da 4.jan.22

7 Mark Boris Andrijanič minister 

Sluţba Vlade RS 

za digitalno 

preobrazbo

2021 pridobitev obveznosti 4.jan.22

8 Andrej Batista podţupan
Občina Ilirska 

Bistrica
2021

pridobitev:                                                                  

posamezni del stavbe, 59,00m2, Slovenija, deleţ 

1/2

pravice: lastninska pravica                                                

pridobitev premičnine

odsvojitev premičnine

odsvojitev denarnih 

sredstev
pridobitev obveznosti 5.jan.22

9 Rok Čeferin ustavni sodnik
Ustavno sodišče 

RS
2021

pridobitev denarnih 

sredstev 
pridobitev obveznosti da 5.jan.22

10 Joţef Bradeško
član Sveta Banke 

RS
Banka Slovenije 2021

odsvojitev vrednostnih papirjev

pridobitev vrednostnih papirjev

pridobitev točk vzajemnih skladov
5.jan.22

11 Aleš Hojs minister 
Ministrstvo za 

notranje zadeve
2021

pridobitev:                                  ZEMLJIŠKA 

PARCELA, 728,00m2, Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

pridobitev obveznosti 6.jan.22

12 Primoţ Poklič podţupan
Občina Slovenjske 

Konjice
2021 pridobitev premičnine

odtujitev denarnih 

sredstev

pridobitev denarnih 

sredstev

7.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

13 Matej Tašner Vatovec poslanec Drţavni zbor RS 2021

pridobitev:                                                 1.) 

ZEMLJIŠKA PARCELA, 297,00m2, Slovenija, 

deleţ 1/2.

pravice: lastninska pravica, sluţnostna pravica, 

pravica prepovedi odtujitve oziroma obremenitve, 

če je nastala na podlagi pravnega posla lastnika 

in če so izpolnjeni pogoji za vpis te prepovedi v 

zemljiško knjigo po SPZ, ali če je nastala na 

podlagi pogodbe o dosmrtnem preţivljanju

2.) POSAMEZNI DEL STAVBE, 97,00m2, 

Slovenija, deleţ 1/1. 

pravice: lastninska pravica, sluţnostna pravica, 

pravica prepovedi odtujitve oziroma obremenitve, 

če je nastala na podlagi pravnega posla lastnika 

in če so izpolnjeni pogoji za vpis te prepovedi v 

zemljiško knjigo po SPZ, ali če je nastala na 

podlagi pogodbe o dosmrtnem preţivljanju

3.) POSAMEZNI DEL STAVBE, 33,80m2, 

Slovenija, deleţ 1/1.

pravice: lastninska pravica, sluţnostna pravica, 

pravica prepovedi odtujitve oziroma obremenitve, 

če je nastala na podlagi pravnega posla lastnika 

in če so izpolnjeni pogoji za vpis te prepovedi v 

zemljiško knjigo po SPZ, ali če je nastala na 

podlagi pogodbe o dosmrtnem preţivljanju

11.jan.22

14 Aleksander Jevšek ţupan
Mestna občina 

Murska Sobota
2021

Odsvojitev:  ZEMLJIŠKA PARCELA, 600,00m2, 

k.o. 105 MURSKA SOBOTA, Slovenija, deleţ 1/2. 

Pravice: lastninska pravica

pridobitev obveznosti 11.jan.22

15 Ivan Hršak poslanec Drţavni zbor RS 2021

pridobitev premičnine 

in odsvojitev 

premičnine

pridobitev denarnih 

sredstev 
da 12.jan.22

16 Franc Vovk ţupan
Občina Dolenjske 

Toplice 
2021

pridobitev: NERAZDELJENI POSAMEZNI DELI, 

150,00m2, Slovenija, deleţ 1/2.                          

Pravice: lastninska pravica

da 13.jan.22

17 Tine Radinja ţupan
Občina Škofja 

Loka
2021 odsvojitev obveznosti 13.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

18 Dušan Šiško poslanec Drţavni zbor RS 2021

odsvojitev:  POSAMEZNI DEL STAVBE, 

34,15m2, k.o. NOVALJA, KANAT, Hrvaška, deleţ 

5/100. 

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev 
13.jan.22

19 Nik Prebil poslanec Drţavni zbor RS 2021
odsvojitev denarnih 

sredstev
da 13.jan.22

20 Marko Diaci ţupan Občina Šentjur 2021 pridobitev vrednostnih papirjev 14.jan.22

21 Andrej Vizjak minister
Ministrstvo za 

okolje in prostor
2021

pridobitev denarnih 

sredstev
pridobitev in odsvojitev vrednostnih papirjev

da 14.jan.22

22 Boţo Predalič drţavni sekretar
Ministrstvo za 

notranje zadeve
2021

pridobitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 12,50m2, 

k.o. 2593 OLTRA, Slovenija, deleţ 1/1.

pravice: lastninska pravica

odsvojitev:  ZEMLJIŠKA PARCELA, 1084,00m2, 

Slovenija, deleţ 1/1.

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev 14.jan.22

23 Jelko Kacin drţavni sekretar

Kabinet 

predsednika vlade 

Repulbike 

Slovenije

2021
pridobitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 72,00m2,

Slovenija, deleţ 1/1, pravice: lastninska pravica
da 16.jan.22

24 Joţe Korbar podţupan Občina Trebnje 2021

pridobitev denarnih 

sredstev

pridobitev denarnih 

sredstev

odsvojitev denarnih 

sredstev

17.jan.22

25 Andrej Kosec podţupan
Občina Cerklje na 

Gorenskem
2021

pridobitev denarnih 

sredstev odsvojitev obveznosti 17.jan.22

26 Branko Simonovič
poslanec 

Drţavnega zbora

Drţavni zbor 

Republike 

Slovenije

2021

pridobitev denarnih 

sredstev 18.jan.22

27 Ivan Molan ţupan Občina Breţice 2021 pridobitev obveznosti 19.jan.22

28 Srečko Lampret podţupan Občina Vuzenica 2021

odsvojitev denarnih 

sredstev
pridobitev vrednostnih papirjev      

pridobitev vrednostnih papirjev
da 19.jan.22

29 Martin Brecl ţupan Občina Dobrna 2021 odsvojitev vrednosti 19.jan.22

30 Ivan Meglič ţupan Občina Naklo 2021 odsvojitev poslovnega deleţa 19.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

31 Joţef Kokot ţupan Občina Gorišnica 2021

odsvojitev: 1.)

ZEMLJIŠKA PARCELA, 68,00m2, k.o. 327

PODGORCI, Slovenija, deleţ 1/1, 

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 247,00m2, k.o. 410

FORMIN, Slovenija, deleţ 1/1, 

3.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 375,00m2, k.o. 410

FORMIN, Slovenija, deleţ 1/1, 

4.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1065,00m2, k.o. 463

VELIKI VRH, Slovenija, deleţ 1/1, 

5.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1860,00m2, k.o. 464

BELSKI VRH, Slovenija, deleţ 1/1, 

6.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 400,00m2, k.o. 464

BELSKI VRH, deleţ 1/1, Slovenija

19.jan.22

32 Suzana Lep Šimenko
poslanka 

Drţavnega zbora

Drţavni zbor 

Republike 

Slovenije

2021

pridobitev: STAVBA, 155,00 m2, Slovenija, deleţ

3/4, lastninska pravica,

hipoteka

da 19.jan.22

33 Špelca Meţnar
sodnica Ustavnega 

sodišča

Ustavno sodišče 

Republike 

Slovenije

2021
odsvojitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 40,40

m2, deleţ 1/1, Slovenija

pridobitev denarnih 

sredstev 19.jan.22

34 Robert Šumi

predsednik 

Komisije za 

preprečevanje 

korupcije

Komisija za 

preprečevanje 

korupcije

2021

pridobitev denarnih 

sredstev 19.jan.22

35 Samo Bevk
poslanec 

Drţavnega zbora

Drţavni zbor 

Republike 

Slovenije

2021

pridobitev denarnih 

sredstev

pridobitev denarnih 

sredstev

da 20.jan.22

36 Franc Jurša
poslanec 

Drţavnega zbora

Drţavni zbor 

Republike 

Slovenije

2021

pridobitev denarnih 

sredstev

odsvojitev denarnih 

sredstev

odsvojitev obveznosti da 20.jan.22

37 Tomaţ Deţelak podţupan Občina Domţale 2021

pridobitev denarnih 

sredstev 20.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

38 Miha Lobnik
zagovornik načela 

enakosti

Zagovornik načela 

enakosti
2021

pridobitev: 1.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 185,00

m2, Slovenija, deleţ 1/1, 

pridobitev: 2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 296,00

m2, Slovenija, deleţ 1/1, 

pridobitev: 3.) ZEMLJIŠKA PARCELA, deleţ 1/1,

342,00 m2, Slovenija

pridobitev denarnih 

sredstev

odsvojitev denarnih 

sredstev

odsvojitev denarnih 

sredstev

odsvojitev denarnih 

sredstev

pridobitev obveznosti

pridobitev obveznosti
da 20.jan.22

39 Peter Kostrevc podţupan
Občina Novo 

Mesto
2021 pridobitev premičnine

pridobitev denarnih 

sredstev 

odsvojitev denarnih 

sredstev

odsvojitev denarnih 

sredstev

odsvojitev denarnih 

sredstev

pridobitev denarnih 

sredstev

pridobitev vrednostnih papirjev pridobitev obveznosti 20.jan.22

40 Marko Šorli
sodnik Ustavnega 

sodišča

Ustavno sodišče 

Republike 

Slovenije

2021

pridobitev denarnih 

sredstev pridobitev obveznosti 21.jan.22

41 Borut Pahor
predsednik 

republike

Urad predsednika 

repulbike
2021

odsvojitev: STAVBA, 192,70m2, Slovenija, deleţ

2/3

pridobitev denarnih 

sredstev da 21.jan.22

42 Edvard Paulič
poslanec 

Drţavnega zbora

Drţavni zbor 

Republike 

Slovenije

2021 pridobitev premičnine 21.jan.22

43 Samo Červek

funkcionar v 

drugem drţavnem 

organu

Drţavna revizijska 

komisija
2021 odsvojitev premičnine

pridobitev denarnih 

sredstev 
21.jan.22

44 Vinko Gorenak drţavni sekretar

Kabinet 

predsednika Vlade 

RS 

2021 da 22.jan.22

45 Jorg Kristijan Petrovič funkcionar 
Računsko sodišče 

RS
2021

pridobitev STAVBA, 200,00 m2, deleţ 1/16,

Hrvaška

pravice: lastninska pravica

23.jan.22

46 Katja Šugman Stubbs
sodnica ustavnega 

sodišča

Ustavno sodišče 

Republike 

Slovenije

2021

pridobitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 66,63

m2, deleţ 34/80, Slovenija

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
pridobitev obveznosti da 23.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

47 Janja Sluga poslanka Drţavni zbor RS 2021 pridobitev premičnine
pridobitev denarnih 

sredstev
da 24.jan.22

48 Domen Majcen podţupan Občina Starše 2021 pridobitev obveznosti 25.jan.22

49 Slavko Vetrih ţupan Občina Vitanje 2021 pridobitev premičnine 25.jan.22

50 Marko Pogačnik poslanec Drţavni zbor RS 2021
odsvojitev POSAMEZNI DEL STAVBE, 61,80 m2,

deleţ 1/2, Slovenija

pridobitev denarnih 

sredstev
25.jan.22

51 Matjaţ Han poslanec Drţavni zbor RS 2021

pridobitev ZEMLJIŠKA PARCELA, 582,00 m2,

deleţ 1/2, Hrvaška

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
odsvojitev vrednostnih papirjev pridobitev obveznosti da 25.jan.22

52 Joţe Stanonik podţupan Občina Ţiri 2021 pridobitev vrednostnih papirjev da 25.jan.22

53 Olga Franca podţupanja
Mestna Občina 

Koper
2021

odsvojitev denarnih 

sredstev
26.jan.22

54 Anja Bah Ţibert poslanka Drţavni zbor RS 2021

pridobitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 44,84

m2, deleţ 1/1, Hrvaška

pravice: lastninska pravica, hipoteka

pridobitev denarnih 

sredstev
pridobitev obveznosti da 26.jan.22

55 Irena Vodopivec Jean članica sveta Banka Slovenije 2021
odsvojitev denarnih 

sredstev
odsvojitev obveznosti da 26.jan.22

56 Gašper Dovţan drţavni sekretar
Ministrstvo za 

zunanje zadeve 
2021

pridobitev: 1.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 9864,00

m2, deleţ 1/1, Slovenija

pravice: lastninska pravica

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 496,00 m2, deleţ 1/2,

Slovenija

pravice: lastninska pravica

3.) STAVBA, 341,00 m2, deleţ 1/2, Slovenija

pravice: lastninska pravica

4.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 496,00 m2, deleţ 1/2,

Slovenija

pravice: lastninska pravica

5.) STAVBA, 341,00 m2, deleţ 1/2, Slovenija

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
pridobitev točk vzajemnih skladov da 26.jan.22

57 Miran Jurkošek ţupan Občina Štore 2021
pridobitev denarnih 

sredstev
pridobitev obveznosti 27.jan.22

58 Boţo Predalič
generalni sekretar 

Vlade 

Generalni 

sekretariat Vlade 

RS

2021 odtujitev obveznosti da 27.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

59 Boţo Predalič
generalni sekretar 

Vlade 

Generalni 

sekretariat Vlade 

RS

2021
odtujitev denarnih 

sredstev
odtujitev obveznosti da 27.jan.22

60 Anton Kovše podţupan Občina Podvelka 2021

odsvojitev denarnih 

sredstev

pridobitev denarnih 

sredstev

27.jan.22

61 Tomaţ Reţun ţupan Občina Radeče 2021

pridobitev: 1.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 761,00

m2, deleţ 1/2, Slovenija

pravice: lastninska pravica

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 653,00 m2, deleţ 1/2,

Slovenija

pravice: lastninska pravica

27.jan.22

62 Cveto Uršič drţavni sekretar

Ministrstvo za 

delo, druţino, 

socialne zadeve in 

enake moţnosti

2021
pridobitev denarnih 

sredstev
27.jan.22

63 Matjaţ Rakovec ţupan
Mestna občina 

Kranj 
2021

pridobitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 95,51

m2, deleţ 1/2, Hrvaška

pravice: lastninska pravica

pridobitev obveznosti

odsvojitev danih posojil
27.jan.22

64 Samo Peter Medved podţupan
Mestna občina 

Maribor
2021

pridobitev: 1.) POSAMEZNI DEL STAVBE, 79,44

m2, deleţ 1/2, Slovenija

pravice: lastninska pravica

pridobitev: 2.) POSAMEZNI DEL STAVBE, 14,25

m2, deleţ 1/2, Slovenija

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev

odsvojitev denarnih 

sredstev

pridobitev vrednostnih papirjev

odsvojitev vrednostnih papirjev

pridobitev točk vzajemnih skladov

odsvojitev točk vzajemnih skladov

da 27.jan.22

65 Viktor Drev podţupan Občina Šoštanj 2021
odsvojitev denarnih 

sredstev
27.jan.22

66 Klemen Jaklič
sodnik ustavnega 

sodišča

Ustavno sodišče 

Republike 

Slovenije

2021
odsvojitev denarnih 

sredstev
28.jan.22

67 Jani Prednik poslanec Drţavni zbor RS 2021

pridobitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 52,00

m2, deleţ 1/1, Slovenija

pravice: lastninska pravica

pridobitev obveznosti

pridobitev danih posojil
28.jan.22

68 Branislav Rajić poslanec Drţavni zbor RS 2021 pridobitev premičnine odsvojitev poslovnega deleţa pridobitev obveznosti da 28.jan.22

69 Mojca Škrinjar poslanka Drţabni zbor RS 2021

pridobitev: ZEMLJIŠKA PARCELA, 945,00 m2,

deleţ 1/2, Hrvaška

pravice: lastninska pravica

odsvojitev denarnih 

sredstev

pridobitev obveznosti, 

odsvojitev danih posojil
da 29.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

70 Mojca Ţnidarič poslanka Drţavni zbor RS 2021

pridobitev: ZEMLJIŠKA PARCELA, 1000,00 m2,

deleţ 1/2, Slovenija

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
da 29.jan.22

71 Luka Mesec poslanec Drţavni zbor RS 2021

pridobitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 70,70

m2, deleţ 1/1, Slovenija

pravice: lastninska pravica

odsvojitev denarnih 

sredstev
pridobitev obveznosti da 30.jan.22

72 Alenka Forte drţavna sekretarka
Ministrstvo za 

zdravje
2021

odsvojitev: 1.)

ZEMLJIŠKA PARCELA, 1512,00 m2, deleţ 1/1,

Slovenija

Pravice: lastninska pravica

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 442,00 m2,deleţ 1/1,

Slovenija

Pravice: lastninska pravica

3.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1072,00 m2, deleţ

1/1, Slovenija

Pravice: lastninska pravica

4.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 4906,00 m2, deleţ

1/1, Slovenija

Pravice: lastninska pravica

odsvojtev denarnih 

sredstev
da 30.jan.22

73 Ivan Kovačič podţupan Občina Rače-Fram 2021

odsvojitev: ZEMLJIŠKA PARCELA, 2302,00 m2,

deleţ 1/1, Slovenija

pravice: lastninska pravica
30.jan.22

74 Boţo Majcen podţupan Občina Hrastnik 2021 pridobitev vrednostnih papirjev 30.jan.22

75 Sebastian Toplak ţupan Občina Podlehnik 2021 pridobitev premičnine pridobitev obveznosti 30.jan.22

76 Bogomir Gaberc podţupan Občina Kriţevci 2021

pridobitev: ZEMLJIŠKA PARCELA, 18000,00 m2,

deleţ 1/1, Slovenija

 pravice: lastninska pravica

30.jan.22

77 Borut Sajovic ţupan Občina Trţič 2021
odsvojitev denarnih 

sredstev
pridobitev točk vzajemnih skladov odsvojitev danih posojil da 30.jan.22

78 Gregor Macedoni ţupan
Mestna občina 

Novo mesto
2021

pridobitev: 1.) POSAMEZNI DEL STAVBE, 46,00

m2, deleţ 1/1, Slovenija

pravice: lastninska pravica, druge pravice

2.) POSAMEZNI DEL STAVBE, 12,00 m2, deleţ

1/1 Slovenija

pravice: lastninska pravica, druge pravice

odsvojitev posojila da 30.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

79 Ivan Markoja ţupan Občina Odranci 2021 pridobitev premičnine
pridobitev denarnih 

sredstev
pridobitev vrednostnih papirjev 31.jan.22

80 Marko Jurak podţupan Občina Podčetrtek 2021
pridobitev denarnih 

sredstev
31.jan.22

81 Anton Luznar ţupan Občina Ţelezniki 2021

pridobitev denarnih 

sredstev,  odsvojitev 

denarnih sredstev

pridobitev vrednostnih papirjev,   odsvojitev 

vrednostnih papirjev, odsvojitev točk 

vzajemnih skladov

da 31.jan.22

82 Janko Kos ţupan Občina Ţalec 2021

pridobitev:  1.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 489,00 

m2, deleţ 1/2, Slovenija

pravice:  lastninska pravica

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 937,00 m2, deleţ 1/2, 

Slovenija

pravice: lastninska pravica

3.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 845,00 m2,  deleţ 

1/2, Slovenija

pravice: lastninska pravica

4.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 735,00 m2,  deleţ 

1/2, Slovenija

pravice: lastninska pravica

5.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 79,00 m2,  deleţ 1/2, 

Slovenija

pravice: lastninska pravica

6.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1507,00 m2, deleţ 

1/2, Slovenija

pravice: lastninska pravica

7.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 838,00 m2, deleţ 1/2, 

Slovenija

pravice: lastninska pravica

8.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 838,00 m2, deleţ 1/2, 

Slovenija

pravice: lastninska pravica

9.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 982,00 m2, deleţ 1/1, 

Slovenija

pravice:  lastninska pravica

10.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 30,00 m2, deleţ 1/1, 

Slovenija

pravice: lastninska pravica

31.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

11.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 126,00 m2, deleţ 

1/2, Slovenija

Pravice: lastninska pravica

12.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1357,00 m2, deleţ 

1/2, Slovenija

Pravice: lastninska pravica

13.) STAVBA, 24,60 m2, deleţ 1/2, Slovenija

Pravice:  lastninska pravica

14.) STAVBA, 78,00 m2, deleţ 1/2, Slovenija

Pravice: lastninska pravica

15.) STAVBA, 105,10 m2, deleţ 1/2, Slovenija

Pravice:  lastninska pravica

83 Damijan Jaklin
drţavni sekretar in 

ţupan

Ministrstvo za 

obrambo in Občina 

Velika Polana

2021

pridobitev: 1.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1459,00

m2,  deleţ 1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2368,00 m2, deleţ

5/32, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

3.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 329,00 m2, deleţ

5/32, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

4.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2953,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

5.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2354,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

6.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2336,00 m2, deleţ

5/32, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

7.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2543,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

8.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2336,00 m2, deleţ

1/6, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

9.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2047,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

10.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 296,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

pridobitev obveznosti 31.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

11.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2168,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

12.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2165,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

13.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 5194,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

14.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 249,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

15.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2775,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

16.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1854,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

17.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 565,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

18.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1966,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

19.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 612,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

20.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1840,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

21.) STAVBA, 2023,00 m2, deleţ 1/2, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

22.) STAVBA, 1219,00 m2, deleţ 1/2, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

23.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1930,00 m2, deleţ

1/2, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

24.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 678,00 m2, deleţ

1/2, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

25.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 4459,00 m2, deleţ

1/1, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

26.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1011,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

27.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 916,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

28.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 4535,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

29.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 383,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

30.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 807,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

31.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1114,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

32.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1088,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

33.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 544,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija pPravice: lastninska pravica

34.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 935,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

35.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 390,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

36.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 924,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

37.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 410,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

38.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 509,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

39.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 711,00 m2 deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica

40.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 477,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

Pravice: lastninska pravica



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

41.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 253,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

42.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 406,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

43.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 324,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

44.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2093,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

45.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2855,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

46.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 4596,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

47.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 735,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

48.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1025,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

49.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 268,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

50.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2062,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

51.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 595,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

52.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1686,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

53.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 607,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

54.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1676,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

55.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1048,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica, pravica prepovedi

odtujitve oziroma obremenitve, če je nastala na

podlagi pravnega posla lastnika in če so

izpolnjeni pogoji za vpis te prepovedi v zemljiško

knjigo po SPZ, ali če je nastala na podlagi

pogodbe o dosmrtnem preţivljanju

56.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 4333,00 m2, deleţ

1/3, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

57.) STAVBA, 173,00 m2, deleţ 1/1, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

58.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 207,00 m2, deleţ

1/1, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

59.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1871,00 m2, deleţ

1/1, Slovenija 

pravice: lastninska pravica

84 Peter Pungartnik podţupan
Mestna občina 

Slovenj Gradec
2021 pridobitev premičnine pridobitev obveznosti 31.jan.22

85 Marko Bandelli poslanec Drţavni zbor RS 2021 pridobitev premičnine
pridobitev denarnih 

sredstev
da 31.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

86 Andreja Kavaš podţupanja
Občina Hoče-

Slivnica
2021

pridobitev: 1.)

ZEMLJIŠKA PARCELA, 284,00 m2, deleţ 1/2,

Slovenija

pravice: lastninska pravica, druge pravice, za

katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško

knjigo stavbna pravica, hipoteka

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 477,00 m2,deleţ 1/2,

Slovenija

pravice:  lastninska pravica, hipoteka

31.jan.22

87 Primoţ Dolenc
član sveta Banke 

Slovenije
Banka Slovenije 2021 pridobitev danih posojil da 31.jan.22

88 Igor Peček poslanec Drţavni zbor RS 2021
odsvojitev denarnih 

sredstev
31.jan.22

89 Gregor Ţidan poslanec Drţavni zbor RS 2021

pridobitev: 1.) STAVBA, 180,00 m2, k.o. 1695

KARLOVŠKO PREDMESTJE, deleţ 1/1,

Slovenija, pravice: lastninska pravica. 

2.) POSAMEZNI DEL STAVBE, 27,00 m2, k.o.

1695 KARLOVŠKO PREDMESTJE, deleţ 1/1,

Slovenija, pravice: lastninska pravica

3.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 599,00 m2, k.o. 1695

KARLOVŠKO PREDMESTJE, deleţ 1/1,

Slovenija, pravice: lastninska pravica

4.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1586,00 m2, k.o.

1695 KARLOVŠKO PREDMESTJE, deleţ 1/1,

Slovenija, pravice: lastninska pravica

da 31.jan.22

90 Klementina Kriţman podţupanja Občina Seţana 2021

pridobitev: 1.) POSAMEZNI DEL STAVBE, 67,30

m2, deleţ 1/1, Slovenija, pravice: lastninska

pravica, hipoteka

2.) POSAMEZNI DEL STAVBE, 13,00 m2, deleţ

1/1, Slovenija, pravice: lastninska pravica,

hipoteka

pridobitev denarnih 

sredstev
31.jan.22

91
Aleksander Saša 

Arsenovič
ţupan

Mestna občina 

Maribor
2021

pridobitev denarnih 

sredstev, odsvojitev 

denarnih sredstev

odsvojitev obveznosti, 

pridobitev posojila, odsvojitev 

posojila, odsvojitev poroštva

da 31.jan.22

92 Aleksander Uršič podţupan Občina Kamnik 2021

pridobitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 25,60m2,

deleţ 762/10000, Slovenija, pravice: lastninska

pravica

pridobitev obveznosti 31.jan.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

93 Elena Zavadlav Ušaj poslanka Drţavni zbor RS 2021

pridobitev: 1.) STAVBA, 315,40 m2, k.o. 2304,

deleţ 1/1, Slovenija, pravice: lastninska pravica,

hipoteka

2.) POSAMEZNI DEL STAVBE, 73,10 m2, k.o.

2304, deleţ 1/1, Slovenija, pravice: lastninska

pravica, hipoteka

pridobitev denarnih 

sredstev, odsvojitev 

denarnih sredstev

da 31.jan.22

94 Tomaţ Toš podţupan

Občina Sveti 

Andraţ v 

Slovenskih goricah

2021

pridobitev: ZEMLJIŠKA PARCELA, 1406,00 m2,

k.o. 343 VITOMARCI, deleţ 1/2, Slovenija,

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev, odsvojitev 

denarnih sredstev

31.jan.22

95 Felice Ţiţa poslanec Drţavni zbor RS 2021

odsvojitev denarnih 

sredstev            

pridobitev denarnih 

sredstev

31.jan.22

96 Robert Smrdelj ţupan Občina Pivka 2021
pridobitev denarnih 

sredstev

pridobitev obveznosti

pridobitev danih posojil    
da 31.jan.22

97 Dubravko Čengija podţupan Občina Črnomelj 2021

odsvojitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 95,50m2,

deleţ 1/1, Slovenija

Pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev

pridobitev vrednostnih papirjev

pridobitev točk vzajemnih skladov
pridobitev obveznosti 1.feb.22

98 Darja Vudler Berlak ţupanja

Občina Sveti 

Andraţ v 

Slovenskih goricah  

2021

odsvojitev: STAVBA, 240,00 m2, deleţ 1/1,

Slovenija

Pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
1.feb.22

99 Peter Misja ţupan Občina Podčetrtek 2021
pridobitev denarnih 

sredstev
2.feb.22

100
Helena Kujundţić 

Lukaček
podţupanja

Mestna občina 

Maribor
2021 pridobitev posojila da 4.feb.22

101 Zoran Janković ţupan
Mestna občina 

Ljubljana
2021

pridobitev 1.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 1421,00

m2, deleţ 1/2, Slovenija

pravice: lastninska pravica 

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 18,00 m2, deleţ 1/2,

Slovenija

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
da 4.feb.22

102 Gregor Košir podţupan Občina Kočevje 2021
pridobitev: STAVBA, 88,20 m2, Slovenija, deleţ 

1/2, pravice: lastninska pravica.

odsvojitev vrednostnih papirjev                                                 

odsvojitev točk vzajemnih skladov                  
pridobitev obveznosti 7.feb.22

103 Maša Kociper poslanka Drţavni zbor RS 2021 pridobitev premičnine 10.feb.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

104 Andrej Kastelic ţupan Občina Mirna Peč 2021

pridobitev:

1.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 406,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/2

pravice: lastninska pravica

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 19,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/2

pravice: lastninska pravica

3.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 826,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/2

pravice: lastninska pravica

4.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 77,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/2

pravice: lastninska pravica

5.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 88,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/2

pravice: lastninska pravica

6.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 632,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/2

pravice: lastninska pravica

7.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 714,00 m2,Slovenija, 

deleţ 1/2

pravice: lastninska pravica

8.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 100,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/2

pravice: lastninska pravica

14.feb.22

105 Jernej Vrtovec minister
Ministrstvo za 

infrastrukturo
2021

odsvojitev denarnih 

sredstev
da 17.feb.22

106 Katja Šugman Stubbs ustavna sodnica
Ustavno sodišče 

RS
2021

pridobitev:

POSAMEZNI DEL STAVBE, 66,63 m2, Slovenija, 

deleţ 34/80

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev                        

odsvojitev denarnih 

sredstev

pridobitev obveznosti da 18.feb.22

107 Samo Bevk poslanec Drţavni zbor RS 2021
odsvojitev denarnih 

sredstev
 pridobitev točk vzajemnih skladov 21.feb.22

108 Boštjan Grobler podţupan
Mestna občina 

Novo mesto
2021

pridobitev denarnih 

sredstev
odsvojitev poslovnega deleţa da 22.feb.22

109 Klementina Kriţman podţupanja Občina Seţana 2021
odsvojitev denarnih 

sredstev
pridobitev obveznosti 24.feb.22

110 Iva Dimic poslanka Drţavni zbor RS 2022

pridobitev:

ZEMLJIŠKA PARCELA, 835,00 m2, Slovenija,  

deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

pridobitev premičnine
pridobitev denarnih 

sredstev
25.feb.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

111 Dušan Bodlaj podţupan Občina Trţič 2021
pridobitev premičnine

odsvojitev premičnine

pridobitev denarnih 

sredstev

odsvojitev denarnih 

sredstev

pridobitev gotovine 25.feb.22

112 Jure Ferjan poslanec Drţavni zbor RS 2021 odsvojitev obveznosti da 28.feb.22

113 Bojana Muršič poslanka Drţavni zbor RS 2021
pridobitev denarnih 

sredstev
da 1.mar.22

114 Tina Gerbec ţupanja
Občina Kanal ob 

Soči
2021

odsvojitev denarnih 

sredstev
1.mar.22

115 Urška Repolusk ţupanja Občina Ruše 2021

odsvojitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 40,00 

m2, Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
pridobitev gotovine 2.mar.22

116 Elena Zavadlav Ušaj poslanka Drţavni zbor RS 2021 pridobitev obveznosti da 4.mar.22

117 Iva Dimic poslanka Drţavni zbor RS 2021

pridobitev: ZEMLJIŠKA PARCELA, 835,00 m2, 

k.o. 1659 RAKEK, Slovenija,  deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

odsvojitev denarnih 

sredstev
10.mar.22

118 Iva Dimic poslanka Drţavni zbor RS 2022 pridobitev premičnine pridobitev obveznosti da 10.mar.22

119 Dušan Krebel ţupan Občina Meţica 2021

pridobitev:

1.) STAVBA, 50,00 m2, Slovenija, deleţ 2/6

pravice: lastninska pravica

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 200,00 m2, Slovenija, 

deleţ 2/6

pravice: lastninska pravica

3.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 10,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/19

pravice: lastninska pravica

odsvojitev premičnine pridobitev obveznosti 18.mar.22

120 Ludvik Orban ţupan Občina Hodoš 2021 pridobitev obveznosti da 1.apr.22

121 Roman Činč podţupan Občina Beltinci 2022
odsvojitev denarnih 

sredstev
20.apr.22

122 Jure Ferjan poslanec Drţavni zbor RS 2022
odsvojitev denarnih 

sredstev
odsvojitev obveznosti da 17.maj.22

123 Jasna Gabrič ţupanja Občina Trbovlje 2022
odsvojitev denarnih 

sredstev
da 19.maj.22

124 Bojana Muršič poslanka Drţavni zbor RS 2022 pridobitev premičnine da 20.maj.22

125 Saša Jazbec drţavna sekretarka
Ministrstvo za 

finance
2022

odsvojitev denarnih 

sredstev
10.jun.22

126 Tamara Kozlovič poslanka Drţavni zbor RS 2022
odsvojitev denarnih 

sredstev
12.jun.22

127 Branko Grims poslanec Drţavni zbor RS 2021

odsvojitev: ZEMLJIŠKA PARCELA, 97,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
da 13.jun.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

128 Borut Sajovic poslanec Drţavni zbor RS 2022

odsvojitev:

1.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 30.000,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/3

pravice: lastninska pravica

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 319,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

3.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 10.000,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/3

pravice: lastninska pravica

4.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 6.516,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

5.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2.247,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

6.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 4.354,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

7.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 851,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

8.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 4.732,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

9.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 799,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

10.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 9.643,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

11.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 315,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

12.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 5.317,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

13.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 6.298,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

14.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 11.534,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

15.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 518,00 m2, k.o. 

2147 KRIŢE, Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
da 13.jun.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

129 Anton Šturbej poslanec Drţavni zbor RS 2022 pridobitev obveznosti 16.jun.22

130 Matej Tašner Vatovec poslanec Drţavni zbor RS 2022 pridobitev obveznosti 28.jun.22

131 Joţef Horvat poslanec Drţavni zbor RS 2022 pridobitev premičnine

odsvojitev denarnih 

sredstev

pridobitev denarnih 

sredstev

da 30.jun.22

128 Borut Sajovic poslanec Drţavni zbor RS 2022

odsvojitev:

1.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 30.000,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/3

pravice: lastninska pravica

2.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 319,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

3.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 10.000,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/3

pravice: lastninska pravica

4.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 6.516,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

5.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 2.247,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

6.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 4.354,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

7.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 851,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

8.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 4.732,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

9.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 799,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

10.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 9.643,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

11.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 315,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

12.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 5.317,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

13.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 6.298,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

14.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 11.534,00 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

15.) ZEMLJIŠKA PARCELA, 518,00 m2, k.o. 

2147 KRIŢE, Slovenija, deleţ 1/1

pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
da 13.jun.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

132 Aleš Mihelič podţupan Občina Ribniica 2022

odsvojitev:

1. POSAMEZNI DEL STAVBE, 74,30 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1, pravice: lastninska pravica, 

hipoteka

2. POSAMEZNI DEL STAVBE, 12,40 m2, 

Slovenija , deleţ 1/1, pravice: lastninska pravica, 

hipoteka

3. POSAMEZNI DEL STAVBE, 13,50 m2, 

Slovenija, deleţ 1/1, pravice: lastninska pravica, 

hipoteka

pridobitev denarnih 

sredstev
odsvojitev obveznosti da 7.jul.22

133 Klemen Boštjančič minister
Ministrstvo za 

finance
2022

odsvojitev:

1. ZEMLJIŠKA PARCELA, 647,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/1, pravice: lastninska pravica

2. ZEMLJIŠKA PARCELA, 33,00 m2, Slovenija,   

deleţ 647/3125, pravice:  lastninska pravica

3. ZEMLJIŠKA PARCELA, 203,00 m2, Slovenija, 

deleţ 647/3125, pravice:  lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev     odsvojitev 

denarnih sredstev

odsvojitev obveznosti 13.jul.22

134 Ivan Janša poslanec Drţavni zbor RS 2022

odsvojitev:

1. ZEMLJIŠKA PARCELA, 794,00 m2, Slovenija, 

deleţ 1/1, pravice: lastninska pravica

2. ZEMLJIŠKA PARCELA, 736,00 m2, deleţ 1/1, 

pravice:  lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
14.jul.22

135 Kaja Širok drţavna sekretarka

Kabinet 

predsednika Vlade 

RS

2022

Pridobitev:

POSAMEZNI DEL STAVBE, 60,00 m2,  deleţ 67 

%, Slovenija, pravice: lastninska pravica

pridobitev denarnih 

sredstev
da 19.jul.22

136 Luka Mesec minister

Ministrstvo za 

delo, druţino, 

socialne zadeve in 

enake moţnosti

2022
pridobitev obveznosti        

odsvojitev obveznosti
da 3.avg.22

137 Jernej Vrtovec poslanec Drţavni zbor RS 2022

pridobitev:                                                                                               

STAVBA, 180,00 m2, Slovenija, deleţ 1/2, 

pravice: lastninska pravica, hipoteka

odsvojitev denarnih 

sredstev pridobitev 

denarnih sredstev

odsvojitev točk vzajemnih skladov pridobitev obveznosti 31.avg.22



Zap. št. 

Ime in priimek 

zavezanca Funkcija Organ

Leto 

spremembe

Podatki o nepremičninah: vrsta, velikost, 

leto izgradnje, katastrska občina, lastniški 

delež, parcelna številka, številka stavbe in 

številka posameznega dela stavbe ter 

podatki o pravicah na nepremičninah in 

drugih premoženjskih pravicah

Podatki o 

premičninah, če 

vrednost 

posamezne 

premičnine presega 

10.000 evrov

Podatki o denarnih 

sredstvih pri 

bankah, hranilnicah 

in hranilno-kreditnih 

službah, če skupna 

vrednost sredstev 

na računih presega 

10.000 evrov
Podatki o skupni 

vrednosti gotovine, 

če ta presega 

10.000 evrov

Podatki o lastništvu oziroma deležih, 

delnicah, katerih skupna vrednost 

presega 10.000 eurov, in upravljavskih 

pravicah v gospodarski družbi ali 

drugem subjektu zasebnega prava z 

navedbo firme pravne osebe ali naziva 

subjekta ter podatke o vrstah in 

vrednosti vrednostnih papirjev, če 

njihova skupna vrednost presega 

10.000 evrov

Podatki o dolgovih, 

obveznostih oziroma 

prevzetih jamstvih in 

danih posojilih, katerih 

vrednost presega 10.000 

evrov Opomba

Datum 

poročanja

138 Matevţ Frangeţ drţavni sekretar

Ministrstvo za 

gospodarski razvoj 

in tehnologijo

2022
pridobitev denarnih 

sredstev
odsvojitev obveznost da 3.sep.22

139 Aleksander Reberšek poslanec Drţavni zbor RS 2022 pridobitev obveznosti 9.sep.22

140 Damijan Zrim poslanec Drţavni zbor RS 2022 pridobitev obveznosti 13.sep.22

141 Meira Hot poslanka Drţavni zbor RS 2022

odsvojitev: POSAMEZNI DEL STAVBE, 57,70 

m2, Slovenija, deleţ 1/1, pravice: lastninska 

pravica

odsvojitev obveznosti da 14.sep.22


