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PODATKI O UPRAVLJAVCU 

Naziv upravljavca: 

Naslov upravljavca: 

ZAHTEVEK ZA TEHNIČNI POSTOPEK USKLADITVE  

DEJANSKE RABE JAVNE CESTNE ALI JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 

NA ZEMLJIŠČU LASTNIKA 

PODATKI O LASTNIKU OZ. SOLASTNIKU NEPREMIČNINE 

Ime: 

Priimek: 

Naslov: 

E – naslov*: 

Telefon. št.*: 

PODATKI O POOBLAŠČENCU 

Izpolnite, če vlagate zahtevek v imenu lastnika 

Ime: 

Priimek: 

Naslov: 

E – naslov*: 

Telefon. št.*: 

PODATEK O DEJANSKI RABI 

Označite kateri podatek o dejanski rabi po vašem mnenju ni skladen s 

stanjem v naravi Upravljavec 
Ustrezno 
označite 

Podatek o javni železniški infrastrukturi (javna železniška infrastruktura) SŽ-infrastruktura, d. o. o 

Podatek o javni državni cestni infrastrukturi (avtocesta, hitra cesta) DARS 

Podatek o javni državni cestni infrastrukturi (regionalna ali glavna cesta) Direkcija RS za infrastrukturo 

Podatek o javni občinski cestni infrastrukturi (lokalna cesta ali javna pot) pristojna občinska uprava 
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1. situacija 

PODATEK O ZEMLJIŠČU, NA KATEREGA SE NANAŠA ZAHTEVEK 

Št. parcele:  Katastrska občina:  

VRSTA NESKLADJA                                                                                                                                                       Ustrezno označite 

na zemljišču ni evidentirana cesta ali železnica, pa bi morala biti (v naravi obstaja)  

na zemljišču je evidentirana cesta ali železnica, a napačno (napačna lega in/ali obseg)  

na zemljišču je evidentirana cesta ali železnica, ki v naravi ne obstaja  

UTEMELJITEV ZAHTEVKA ZA USKLADITEV DEJANSKE RABE 

Zahtevek utemeljite z opisom ter grafičnim prikazom, ki po vašem mnenju, odraža pravilno stanje v naravi. 

 

 

 

2. situacija 

PODATEK O ZEMLJIŠČU, NA KATEREGA SE NANAŠA ZAHTEVEK 

Št. parcele:  Katastrska občina:  

VRSTA NESKLADJA                                                                                                                                                       Ustrezno označite 

na zemljišču ni evidentirana cesta ali železnica, pa bi morala biti (v naravi obstaja)  

na zemljišču je evidentirana cesta ali železnica, a napačno (napačna lega in/ali obseg)  

na zemljišču je evidentirana cesta ali železnica, ki v naravi ne obstaja  

UTEMELJITEV ZAHTEVKA ZA USKLADITEV DEJANSKE RABE 

Zahtevek utemeljite z opisom ter grafičnim prikazom, ki po vašem mnenju, odraža pravilno stanje v naravi. 

 

 

Datum: _________________________          Podpis: _______________________________ 
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OBVEZNE PRILOGE: 

- dokazilo o so-lastništvu nepremičnin, za katere vlagate predlog za uvedbo postopka uskladitve (če so-lastništvo ni razvidno 

iz zemljiške knjige); 

- ročno podpisano pooblastilo lastnika (v kolikor vlogo oddajate v imenu lastnika); 

- grafični prikaz parcel z zarisom dejanske rabe zemljišč pod infrastrukturnimi objekti (DOF – Digitalni Ortofoto), ki po 

vašem mnenju, ustreza stanju v naravi ; 

- morebitne ostale priloge, s katerimi utemeljujete vaše navedbe. 

 
 
NAVODILO: 

Obrazec omogoča vnos pripombe vezan na dve situaciji na terenu (če situacija vključuje več parcel, navedite vse). Če vlogo oddajate 
za več različnih situacij, izpolnite za vsako situacijo ločeno.  
 
* Podatke v poljih, ki so označeni z zvezdico (*), se obdeluje na podlagi privolitve. Če v ta polja vnesete podatke, se šteje, da s tem 
podajate privolitev v obdelavo vnesenih podatkov v postopku uskladitve evidentiranja dejanske rabe zemljišč javne cestne in 
železniške infrastrukture. Privolitev je možno kadarkoli preklicati. Posredovanje teh podatkov je prostovoljno. Če privolitve v obdelavo 
telefonske številke oziroma e-naslova ob vložitvi te vloge ne podajate, boste pa kasneje v postopku z Direkcijo RS za infrastrukturo 
komunicirali preko telefonske številke ali e-naslova, se šteje, da s tem podajate privolitev v obdelavo telefonske številke oziroma e-
naslova.   
 
Informacije o obdelavi osebnih podatkov na področju uskladitve dejanske rabe javne cestne ali javne železniške infrastrukture na 

zemljišču lastnika so dostopne na spletni strani https://www.gov.si/teme/dejanska-raba-zemljisc-javne-cestne-in-zelezniske-

infrastrukture/ (Informacije o obdelavi osebnih podatkov_uskladitev dejanske rabe JCI ali JZI na zemljiscu lastnika). 

 

Vlogo pošljite pristojnemu upravljavcu javne cestne ali javne železniške infrastrukture. To je tisti upravljavec prometne infrastrukture, 
katerega podatek o dejanski rabi po vašem mnenju ni skladen z stanjem v naravi. 
 
Pristojni upravljavec javne cestne ali javne železniške infrastrukture je: 

- za železnice:    SŽ-infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, vposta.infra@slo-zeleznice.si  

- za avtoceste in hitre ceste:  DARS  d. Dunajska 7, 1000 Ljubljana, gp@dars.si  
- za glavne in regionalne ceste:  Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana, gp.drsi@gov.si  
- za občinske ceste:   pristojna občinska uprava 

 
Priporočamo vam, da shranite potrdilo o oddani pošiljki (ali potrdilo o prejemu vloge) ter kopijo vloge. Oboje boste potrebovali v 
primeru reševanja zahtevka v upravnem postopku, ki ga vodi Direkcija RS za infrastrukturo. 
 
 
Prosimo vas, da navodila za izpolnjevanje ne prilagate vlogi. 
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