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VLOGA ZA UVELJAVLJANJE NADOMESTILA ZA OTEŽENO REDNO RABO 

ZEMLJIŠČA ZARADI OPRAVLJANJA NALOG NADZORA DRŽAVNE MEJE 

 

I. PODATKI O UPRAVIČENCU 

 

 

 
          Pravna oseba: 

 

_________________________  ________________________________ 
     naziv/firma              sedež/naslov 

 
_________________________ ________________________________ 
     matična številka          številka  poslovnega računa 

 

Podatke vpisujte s tiskanimi črkami. 

Pred izpolnjevanjem obvezno preberite 

priložena navodila. 

 

 

          Fizična oseba: 

 

____________________________________________________ 
priimek in ime upravičenca(-ke) 

             
 

EMŠO:  

  

Datum rojstva (če je upravičenec tujec):  _______________________________________ 

 

Stalni naslov:___________________________________________________________ 
 ulica in hišna številka, številka pošte, kraj, država 

Začasni naslov: _________________________________________________________ 
 ulica in hišna številka, številka pošte, kraj, država 

Naslov za vročanje: ______________________________________________________ 
 ulica in hišna številka, številka pošte, kraj, država 

Številka osebnega računa:_________________________________________________ 
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II. PODATKI O ZEMLJIŠČU IN POSEGU  
 
 

II.1 Parcelna številka in katastrska občina 

  štev. parcele: ______________________ 

   K.O.: ____________________________ 

 

 II.2 Status upravičenca  

□ lastnik 

□ solastnik - delež lastništva: _______ % 

□ stvarna pravica/najemnik/zakupnik 

 

 II.3 Obdobje/trajanje posega na parceli:  

  od dne _____________ do dne ______________ 

 

II.4 Opis natančne lokacije,  posega in vpliva na parceli 
 
 
 

 II.5 Opis posega na parceli/zemljišču: 

□ vrsta tehnične ovire: ________________________________________________________________ 

□ dolžina/površina (v metrih) tehnične ovire na parceli:  _______________________________________ 

□ opombe: _________________________________________________________________________ 

 

 II.6 Priloge in dokazila: 

□ najemna ali zakupna pogodba 

□ fotografije  

□ drugo: _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

II.1 Parcelna številka in katastrska občina 

  štev. parcele: ______________________ 

   K.O.: ____________________________ 

 

 II.2 Status upravičenca  

□ lastnik 

□ solastnik - delež lastništva: _______ % 

□ stvarna pravica/najemnik/zakupnik 

 

 II.3 Obdobje/trajanje posega na parceli:  

  od dne _____________ do dne ______________ 

 

II.4 Opis natančne lokacije,  posega in vpliva na parceli 
 
 
 

 II.5 Opis posega na parceli/zemljišču: 

□ vrsta tehnične ovire: ________________________________________________________________ 

□ dolžina/površina (v metrih) tehnične ovire na parceli:  _______________________________________ 

□ opombe: _________________________________________________________________________ 

 

 II.6 Priloge in dokazila: 

□ najemna ali zakupna pogodba 

□ fotografije  

□ drugo: _______________________________________________________________________________ 

 

 

 
V/Na _________________, dne____________, podpis: _________________ 
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE 
 
Do nadomestila, zaradi otežene redne rabe zemljišča zaradi opravljanja nalog nadzora državne 
meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje, je načeloma upravičen lastnik 
zemljišča. Če je zemljišče v uporabi osebe, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne 
pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, je do 
nadomestila upravičena ta oseba. Pravica do nadomestila ni razširjena na pravico do uporabe 
zemljišča iz katerega koli pravnega naslova, temveč le v primeru dlje časa trajajočih in tipičnih 
pravnih razmerij (npr. pravica do užitka, rabe, najema ali zakupa). Medsebojni odnosi med 
lastnikom in drugimi uporabniki, ki pa po tem zakonu niso upravičenci, se bodo urejali med 
lastnikom in temi uporabniki. V primeru, da za isto zemljišče uveljavlja nadomestilo več 
upravičencev za isto časovno obdobje, je do nadomestila upravičen tisti, ki ima v tem obdobju 
pravico uporabljati to zemljišče. 
 
Kot pristojni organ za odločanje o višini nadomestila je upravna enota, na območju katere leži 
zemljišče, katerega redna raba je lahko otežena. Zaradi racionalizacije postopkov je določen 
tudi odstop od krajevne pristojnosti, če zemljišče leži na območju dveh upravnih enot ali če 
upravičenec do nadomestila uveljavlja nadomestilo za več zemljišč, ki ležijo na območju dveh 
ali več upravnih enot. V teh primerih je za vsa zemljišča pristojna ena izmed upravnih enot, na 
območju katere leži eno od zemljišč, za katero se uveljavlja nadomestilo. Upravičencu je tako 
dana možnost in tudi obveznost, da nadomestilo za vsa zemljišča uveljavlja le na eni upravni 
enoti, in sicer tisti, ki jo izbere.  
 
Postopek se začne na zahtevo upravičenca do nadomestila, ki uveljavlja svojo pravico do 
nadomestila. V vlogi mora upravičenec do nadomestila navesti svoje osebne podatke, podatke 
o lastništvu ali drugi stvarni pravici, najemu ali zakupu oziroma podatke o zemljišču in opis 
posega na zemljišče. Upravičenec, ki zemljišče uporablja na podlagi najemne ali zakupne 
pogodbe, priloži tudi fotokopijo najemne ali zakupne pogodbe, če ti podatki niso razvidni iz 
uradnih evidenc. 
 
 

I. PODATKI O UPRAVIČENCU 

 
Upravičenec – fizična oseba navede: ime in priimek in EMŠO (če je upravičenec tujec namesto 
EMŠO navede datum rojstva), naslov stalnega prebivališča ter naslov začasnega prebivališča 
(če obstaja) in naslov za vročanje, če je drugačen od naslova prebivališča. Upravičenec navede 
tudi številko osebnega računa, na katerega bo po zaključenem postopku nakazano 
nadomestilo. 
 
Pravna oseba navede naziv in sedež firme, matično številko in številko poslovnega računa, 
kamor bo nakazano nadomestilo. 
 

II. PODATKI O ZEMLJIŠČU IN POSEGU  
 
V rubrikah od II.1 do II.6 je treba za vsako posamezno parcelo navesti: 

 katastrsko občino in parcelno številko; 

 status upravičenca (označiti: ali je lastnik, solastnik in delež solastništva, ali je 
upravičenec nosilec stvarne pravice, najema ali zakupa); 

 opredeliti obdobje oz. trajanje posega na zemljišču; 

 opisati poseg oziroma vpliv posega na zemljišče (npr. žična ograja, panelna ograja, 
nosilni stebri z napenjalno žico …) in 

 priložiti dokazila ali druge priloge. 

 


