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1. OBRAZCI, KI SO POTREBNI ZA VPIS OBJEKTOV V ZBIRNI KATASTER 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
Zahtevo za vpis podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture vloži pravna ali 
fizična oseba objekta ali njegov pooblaščenec. Pravna ali fizična oseba ali pooblaščenec 
vloži na Geodetsko upravo Republike Slovenije elaborat sprememb v predpisani obliki, kot to 
določa Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. 
RS, št. 9/2004). Elaboratu sprememb mora biti priložen: 
 

 Zahtevek za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (OBR. 
ZKGJI_1a), 

 Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije, s katero jamči, da je elaborat 
pripravljen v skladu s predpisi (OBR. ZKGJI_2), 

v primeru, če zahtevek vlaga pravna ali fizična oseba sama zase, 
 
oziroma 
 

 Zahtevek za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (OBR. 
ZKGJI_1b), 

 Pooblastilo za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (OBR. 
ZKGJI_1b_1), 

 Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije, s katero jamči, da je elaborat 
pripravljen v skladu s predpisi (OBR. ZKGJI_2), 

v primeru, če zahtevek vlaga pravna ali fizična oseba po pooblastilu (pooblaščenec).  
 

Za spremembo atributa pod zaporedno številko 13  ( MAT_ST) je treba poleg obrazcev, ki so 
potrebni za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (razen izjave 
odgovornega geodeta), priložiti še obrazec – Zahtevek za vpis spremembe atributa pod 
zaporedno številko 13  ( MAT_ST)  v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture 
(OBR. ZKGJI_5). 

 
Če se pri elektronskih komunikacijah vpisuje novi lastnik za objekte GJI (cev=6122, 
kabel=6123 ali vod=6124)  v že obstoječo infrastrukturo drugega lastnika, je potrebno priložiti 
še obrazec - Dovolilo za vpis objektov elektronskih komunikacij (cev=6122, kabel=6123 
,vod=6124) v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (OBR. ZKGJI_7), 
 
 
2. OBRAZCI, KI JIH IZDA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Če so v elaboratu sprememb, ki je bil posredovan na Geodetsko upravo Republike Slovenije, 
odkrite pomanjkljivosti ali napake, Geodetska uprava Republike Slovenije o tem obvesti 
pravno ali fizično osebo ter jo pozove k odpravi napak z obvestilom (OBR. ZKGJI_3). 
 
Če je elaborat sprememb, ki je bil posredovan na Geodetsko upravo Republike Slovenije, 
izdelan pravilno, Geodetska uprava Republike Slovenije vpiše objekte v zbirni kataster 
gospodarske javne infrastrukture. O izvedenem vpisu obvesti (OBR. ZKGJI_4) pravno ali 
fizično osebo . Obvestilo je dokazilo, da je pravna ali fizična oseba podatke o objektih vpisala 
v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. 
 
Če pravna ali fizična oseba ne odpravi napak navedenih v obvestilu o odpravi napak (obr. 
ZKGJI_3), jo Geodetska uprava Republike Slovenije obvesti, da je bil zahtevek za vpis 
objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture zavržen (OBR. ZKGJI_6). 
 
3. OBRAZCI 
V nadaljevanju so podani zgoraj omenjeni obrazci ZKGJI_1a, ZKGJI_1b, ZKGJI_1b_1, 
ZKGJI_2, ZKGJI_3, ZKGJI_4, ZKGJI_5, ZKGJI_6, in ZKGJI_7: 



OBR. ZKGJI_1a 
 
______________________________________________   
(popolni naziv pravne ali fizične osebe ) 

_______________________________________________  

(naslov, poštna številka) 

______________________________________________  
(elektronski naslov pravne ali fizične osebe) 

 
 
Št. zadeve: _________________ 
Datum: _________ 
 
 
 
Geodetska uprava Republike Slovenije 
Zemljemerska ulica 12 
1000 Ljubljana 
 

 
 

ZADEVA: Zahtevek za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture  
 
 
 
 
»NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA«, z matično 
številko »MATIČNA ŠTEVILKA«, ki ga/jo zastopa »ODGOVORNA OSEBA« podaja pri 
naslovnem organu zahtevo za vpis objektov vrste:  
 

- »OSNOVNE ŠIFRE VRST OBJEKTOV GJI; NPR. 1100 CESTE«, 
 
v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Predmet vpisa je »IME OBJEKTA, 
OBMOČJA, PROJEKTA,...«. Zahtevi prilaga elaborat sprememb, ki vsebuje osnovno 
datoteko »IME OSNOVNE DATOTEKE« ter vse v njej naštete izmenjevalne datoteke 
posameznih vrst objektov.   
 
 
 
 

Žig in podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

 Elaborat sprememb za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 
 Izjava  pooblaščenega inženirja s področja geodezije 



OBR. ZKGJI_1b 
 
_______________________________________________   
(popolni naziv pravne ali fizične osebe) 

_______________________________________________  

(naslov, poštna številka) 

_______________________________________________ 

(elektronski naslov pravne ali fizične osebe) 

 
 
 
Št. zadeve: _________________ 
Datum: _________ 
 
 
Geodetska uprava Republike Slovenije 
Zemljemerska ulica 12 
1000 Ljubljana 
 

 
 

ZADEVA: Zahtevek za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture  
 
 
 
 
 »NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA«, z matično 
številko »MATIČNA ŠTEVILKA«, ki ga/jo zastopa »ODGOVORNA OSEBA« in je 
pooblaščenec »NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA 
ŠTEVILKA«, z matično številko »MATIČNA ŠTEVILKA«, podaja pri naslovnem organu 
zahtevo za vpis objektov vrste:  
 

- »OSNOVNE ŠIFRE VRST OBJEKTOV GJI; NPR. 1100 CESTE«, 
 
v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Predmet vpisa je »IME OBJEKTA, 
OBMOČJA, PROJEKTA,...«. Zahtevi prilaga elaborat sprememb, ki vsebuje osnovno 
datoteko »IME OSNOVNE DATOTEKE« ter vse v njej naštete izmenjevalne datoteke 
posameznih vrst objektov.  
 
 
 
 

Žig in podpis 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

 Pooblastilo pravne ali fizične osebe 
 Elaborat sprememb za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 
 Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije 



OBR. ZKGJI_1b_1 
 
____________________________________________    
(popolni naziv  pravne ali fizične osebe) 

____________________________________________  

 (naslov, poštna številka) 

____________________________________________ 

(elektronski naslov pravne ali fizične osebe) 

 
 
Št. zadeve: _________________ 
Datum: _________ 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
(popolni naziv pravne osebe) 

_____________________________________________ 
 (naslov, poštna številka) 

 
 
 
 
ZADEVA: Pooblastilo za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne 
infrastrukture  
 
 
 
 
»NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA«, z matično 
številko »MATIČNA ŠTEVILKA « pooblaščam pravno osebo »NAZIV PRAVNE OSEBE«, 
»NASLOV«, z matično številko »MATIČNA ŠTEVILKA« za vse storitve, ki so povezane z 
vpisom objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture za čas od »DATUM OD« 
do »DATUM DO«.  
 
 
 
 
 

Žig in podpis 



 
 

OBR. ZKGJI_2 
 
 
 
 

IZJAVA  
POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA S PODROČJA GEODEZIJE 

 
 
1. Naročnik elaborata sprememb za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture: 
»NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA«  
 
2. Pooblaščeni inženir s področja geodezije »IME IN PRIIMEK«, z matično številko 
»ŠT.IZS« 
 

potrjujem, 
 
da je elaborat sprememb za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture z 
oznako »ŠT. ELABORATA SPREMEMB V OKVIRU IZVAJALCA«, izdelan skladno s 
Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, Ur.l.RS 
9/2004 in ostalimi predpisi, ki urejajo vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 
ter z namenom uporabe, opredeljenim v točki 3. te izjave. 
 
3. Namen uporabe: 

- za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 
 
4. Objekti GJI:  

- »OSNOVNA ŠIFRA VRSTE OBJEKTOV GJI; NPR. 1100 CESTE« 
 
5. Metapodatki o kakovosti »OSNOVNA ŠIFRA VRSTE OBJEKTOV GJI« 

 
Element 
kakovosti 

Preveritev Rezultat 

Popolnost Pravilnost prenašanja podatkov v zbirni kataster 
gospodarske javne infrastrukture 

»OBLIKA IN VSEBINA 
OBSTOJEČIH 
PODATKOV TER 
NAČIN PRENOSA IN 
UREDITVE 
PODATKOV, DRUGE 
UGOTOVITVE, 
MOREBITNA DRUGA 
OPOZORILA, …« 



Ocena popolnosti podatkov glede na enoto oddaje »POPOLNOST 
OZIROMA 
MOREBITNE 
POMANKLJIVOSTI 
PODATKOV, 
POPOLNOST 
ATRIBUTNIH 
PODATKOV, OPIS 
MOREBITNIH 
POMANKLJIVOSTI 
ATRIBUTNIH 
PODATKOV Z 
OPISOM RAZLOGOV 
ZA 
POMANKLJIVOSTI, 
DRUGE 
UGOTOVITVE, 
MOREBITNA 
OPOZORILA, …« 

Vsebovanost višinskih podatkov »OBSTOJ PODATKOV 
O VIŠINAH 
OBJEKTOV (v celoti, 
delno, ni podatka), VIR 
OBSTOJEČIH 
VIŠINSKIH 
PODATKOV (ustni vir, 
ocena višine, izmera, 
…), DRUGE 
UGOTOVITVE, 
MOREBITNA 
OPOZORILA,…« 

Položajna 
natančnost 

Šifre natančnosti določitve položaja objektov 
gospodarske javne infrastrukture 

» VIR ZAJEMA 
PODATKOV, 
NAVEDBA STOPNJE 
NATANČNOSTI 
PODATKOV(od __,_m 
do __,_m), 
PRAVILNOST 
IZVEDBE PRENOSA 
PODATKOV V 
DRŽAVNI 
KOORDINATNI 
SISTEM, 
UPORABLJENA 
TRANSFORMACIJA 
(ETRS-GK), NAČIN 
IZVEDBE DODATNE 
PREVERITVE 
NATANČNOSTI VIRA 
PODATKOV, DRUGE 
UGOTOVITVE, 
MOREBITNA 
OPOZORILA,…« 

Tematska 
natančnost 

Objekti so zapisani v pravilno vrsto objektov 
gospodarske javne infrastrukture 

»ZAPISI ŠIFER VSEH 
VRST OBJEKTOV GJI 
V ELABORATU, 
POPOLNOST 



ATRIBUTNIH 
PODATKOV, OPIS 
MOREBITNIH 
POMANKLJIVOSTI 
ATRIBUTNIH 
PODATKOV Z 
OPISOM RAZLOGOV 
ZA 
POMANKLJIVOSTI, 
DRUGE 
UGOTOVITVE, 
MOREBITNA 
OPOZORILA,…« 

Logična 
usklajenost 

Preveritev, da so podatki topološko urejeni, kot je 
predpisano v Navodilih upravljavcem za 
posredovanje podatkov v zbirni kataster 
gospodarske javne infrastrukture 

»OPIS TOPOLOŠKE 
IN MEDSEBOJNE 
VSEBINSKE 
USKLAJENOSTI 
PODATKOV, DRUGE 
UGOTOVITVE, 
MOREBITNA 
OPOZORILA,…« 

Časovna 
natančnost 

Pravilen datum preseka stanja in elaborata »NAVEDBA DATUMA 
PRESEKA STANJA 
PODATKOV ZA 
POSAMEZNE VRSTE 
OBJEKTOV GJI (tudi 
posamezen objekt - v 
primeru, da je na to 
potrebno oziroma 
smiselno posebej 
opozoriti), DATUM 
IZDELAVE 
ELABORATA, DRUGE 
UGOTOVITVE, 
MOREBITNA 
OPOZORILA,…« 

Koordinatni 
sistem 

Izjava o koordinatnem sistem elaborata »NAVEDBA 
KOORDINATNEGA 
SISTEMA V KATEREM 
JE BIL IZDELAN 
ELABORAT« 

Višinski 
datum 

Izjava o uporabi višinskega datuma za določitev 
nadmorskih višin 

»NAVEDBA 
UPORABLJENEGA 
VIŠINSKEGA 
DATUMA« 

 
 
…………………………………………………… 
(kraj, datum) 

 
______________________________________________  
(ime in priimek pooblaščenega inženirja s področja geodezije) 

 
______________________________________________  
(elektronski naslov pooblaščenega inženirja s področja geodezije) 

…………………………………………………… 
(osebni žig in podpis pooblaščenega inženirja s področja geodezije) 



 

 

 

 

 

 

 
 

OBR. ZKGJI_3 
 
Št. zadeve: _________________ 
Datum: _________ 
 
____________________________________________    
(popolni naziv pravne ali fizične osebe)     

____________________________________________  

 (naslov, poštna številka) 

 
ZADEVA: Obvestilo o potrebnih popravah ali dopolnitvah elaborata sprememb za vpis 
v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture   
 
»NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« z matično 
številko »MATIČNA ŠTEVILKA«, je vložil/a zahtevek »ŠT. DOKUMENTA« , z dne »DATUM 
ZAHTEVE« in elaborat sprememb za vpis objektov vrste:  
 

-  »OSNOVNE ŠIFRE VRST OBJEKTOV GJI; NPR. 3100 VODOVOD«, 
 
za 

-  »NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« z 
matično številko »MATIČNA ŠTEVILKA« 

 
v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Predmet vpisa je »IME OBJEKTA, 
OBMOČJA, PROJEKTA,...«. Elaborat sprememb, ki vključuje podatke o objektih zapisane v 
izmenjevalnih datotekah, navedenih v osnovni datoteki »IME OSNOVNE DATOTEKE«, se v 
zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture vodi pod številko elaborata »ID ŠTEVILKA 
ELABORATA«.  
 
Obveščamo vas, da je bil elaborat številka »ID ŠTEVILKA ELABORATA« pregledan, pri 
čemer so bile ugotovljene naslednje napake oz. pomanjkljivosti:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Pozivamo vas, da elaborat popravite v roku ____ dni od datuma prejema tega dokumenta, 
sicer vam bo Geodetska uprava Republike Slovenije zavrgla zahtevek za vpis objektov v 
zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. 
 
 

Žig in podpis 
 
 
Obvestilo prejmejo: 
 

- »NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« 
- »NAZIV PRAVNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« /če je vloga po 

pooblastilu/ 
- tu, arhiv 

 

 
 

T: 01 478 48 00 
F: 01 478 48 34 
E: pisarna.gu@gov.si 
 www.gu.gov.si 

 
 Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana 



 

 

 
 

 

 

 
 

OBR. ZKGJI_4 
 
Št. zadeve: _________________ 
Datum: _________ 
 
»NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE« 
(popolni naziv  pravne ali fizične osebe) 

»NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA«  
 (naslov, poštna številka) 

 
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 89. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007) in 13. člena Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke 
podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. l. RS, št. 9/04) izdaja 
 

OBVESTILO 
 o vpisu objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 

 
»NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« z matično 
številko »MATIČNA ŠTEVILKA«, je vložil/a zahtevek »ŠT. DOKUMENTA« , z dne »DATUM 
ZAHTEVE« in elaborat sprememb za vpis objektov vrste 
 

- »OSNOVNE ŠIFRE VRST OBJEKTOV GJI; NPR. 3100 VODOVOD«, 
  
za   

-  »NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« z 
matično številko »MATIČNA ŠTEVILKA« 

 
v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Predmet vpisa je »IME OBJEKTA, 
OBMOČJA, PROJEKTA,...«. Elaborat sprememb, ki vključuje podatke o objektih zapisane v 
izmenjevalnih datotekah, navedenih v osnovni datoteki »IME OSNOVNE DATOTEKE«, se v 
zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture vodi pod številko elaborata »ID ŠTEVILKA 
ELABORATA«. 
 
Objekti so vpisani v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.  
 
 Na spletni strani https://prostor.gov.si/ozkgji/index.html pridobite datoteke, ki vsebujejo vse 
podatke o objektih z dodeljenimi identifikacijskimi številkami, ki so bili na podlagi prejetega 
elaborata sprememb vpisani v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. 
 

 
Žig in podpis  

 
Obvestilo prejmejo: 
 

- »NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« 
- »NAZIV PRAVNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« /če je vloga po 

pooblastilu/ 
- tu, arhiv 

 
 

T: 01 478 48 00 
F: 01 478 48 34 
E: pisarna.gu@gov.si 
 www.gu.gov.si 

   
  Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana 

 



OBR. ZKGJI_5 
 
 
_______________________________________________    
(popolni naziv evidentirane  pravne ali fizične osebe) 

_______________________________________________  

(naslov, poštna številka) 

_______________________________________________ 

(elektronski naslov pravne ali fizične osebe) 

 
 
Št. zadeve: _________________ 
Datum: _________ 
 
 
 
_______________________________________________    
(popolni naziv nove  pravne ali fizične osebe) 

_______________________________________________  

(naslov, poštna številka) 

_______________________________________________ 

(elektronski naslov pravne ali fizične osebe) 

 
 

 
 

ZADEVA: Zahtevek za vpis spremembe atributa pod zaporedno številko 13 ( MAT_ST) 
v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture  
 
 
 
 
»NAZIV EVIDENTIRANE PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA 
ŠTEVILKA«, z matično številko »MATIČNA ŠTEVILKA«, ki ga/jo zastopa »ODGOVORNA 
OSEBA« dovoljuje »NAZIV NOVE PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA 
ŠTEVILKA«, z matično številko »MATIČNA ŠTEVILKA« spremembo atributa MAT_ST za 
objekte gospodarske javne infrastrukture vrste, 
 

-  »OSNOVNE ŠIFRE VRST OBJEKTOV GJI; NPR. 3100 VODOVOD«, 
 
ki so vpisani v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture z enoličnimi identifikacijskimi 
oznakami »IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE OD-DO«.    
 
 
 
 
 
 
 

Žig in podpis 
 
 
 
Priloge: 

- Kopija pogodbe ali drugega pravno-veljavnega dokazila, ki je podlaga za spremembo   
atributa MAT_ST 

- Elaborat sprememb za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 



 

 

 
 

      Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana    
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OBR. ZKGJI_6 
 
 
Št. zadeve: _________________ 
Datum: _________ 
 
____________________________________________    
(popolni naziv pravne ali fizične osebe)    

____________________________________________  

 (naslov, poštna številka) 

 
 
ZADEVA: Obvestilo o zavržbi zahtevka za vpis objektov v zbirni kataster gospodarske 
javne infrastrukture  
 
»NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« z matično 
številko »MATIČNA ŠTEVILKA«, je vložil/a zahtevek »ŠT. DOKUMENTA« , z dne »DATUM 
ZAHTEVE« in elaborat sprememb za vpis objektov vrste:  
 

-  »OSNOVNE ŠIFRE VRST OBJEKTOV GJI; NPR. 3100 VODOVOD«, 
 
za   

-  »NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« z 
matično številko »MATIČNA ŠTEVILKA« 

 
v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Predmet vpisa je »IME OBJEKTA, 
OBMOČJA, PROJEKTA,...«. Elaborat sprememb, ki vključuje podatke o objektih zapisane v 
izmenjevalnih datotekah, navedenih v osnovni datoteki »IME OSNOVNE DATOTEKE«, se v 
zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture vodi pod številko elaborata »ID ŠTEVILKA 
ELABORATA«.  
 
Obveščamo vas, da so bile pri pregledu elaborat številka »ID ŠTEVILKA ELABORATA« 
ugotovljene napake, ki smo vam jih posredovali dne »DATUM« skupaj z obvestilom o 
potrebnih popravkih ali dopolnitvah »ŠT. DOKUMENTA«. Ker v določenem roku ____ dni, 
potrebni popravki ali dopolnitve niso bile posredovane na Geodetsko upravo Republike 
Slovenije, je Geodetska uprava Republike Slovenije zavrgla vaš zahtevek za vpis objektov v 
zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. 
 
 
 

Žig in podpis 
 
Obvestilo prejmejo: 
 

- »NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« 
- »NAZIV PRAVNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA« /če je vloga po 

pooblastilu/ 
- tu, arhiv 

 
T: 01 478 48 00 
F: 01 478 48 34 
E: pisarna.gu@gov.si 
 www.gu.gov.si 



OBR. ZKGJI_7 
 
____________________________________________ 
(popolni naziv  pravne ali fizične osebe) 

____________________________________________ 

 (naslov, poštna številka) 

____________________________________________ 

(elektronski naslov pravne ali fizične osebe) 

 
 
Št. zadeve: _________________ 
Datum: _________ 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
(popolni naziv pravne osebe) 

_____________________________________________ 
 (naslov, poštna številka) 

 
 
 
ZADEVA: Dovolilo za vpis objektov elektronskih komunikacij (cev=6122, kabel=6123  
                 ,vod=6124) v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture  
 
 
 
 
»NAZIV PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE«, »NASLOV«, »POŠTNA ŠTEVILKA«, z matično 
številko »MATIČNA ŠTEVILKA « dovoljujem pravni osebi »NAZIV PRAVNE OSEBE«, 
»NASLOV«, z matično številko vpis: 
  
- cevi=6122 z MAT_ST = »MATIČNA ŠTEVILKA« v traso=6121 z MAT_ST = »MATIČNA 

ŠTEVILKA« (identifikatorji trase v ZK GJI so od ID =_______do ID=________)  
 

- kablov=6123 z MAT_ST = »MATIČNA ŠTEVILKA« v traso=6121 z MAT_ST = »MATIČNA 
ŠTEVILKA« (identifikatorji trase v ZK GJI so od ID =_______do ID=________) 
 

- kablov=6123 z MAT_ST = »MATIČNA ŠTEVILKA« v cev=6122 z MAT_ST = »MATIČNA 
ŠTEVILKA« (identifikatorji cevi v ZK GJI so od ID =_______do ID=________) 
 

- vodov=6124 z MAT_ST = »MATIČNA ŠTEVILKA« v kabel=6123 z MAT_ST = »MATIČNA 
ŠTEVILKA« (identifikatorji kablov v ZK GJI so od ID =_______do ID=________) 

  
 
 
v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Seznam za vpis dovoljenih objektov 
elektronskih komunikacij je podan v prilogi 1. 
 
 
Priloga 1: seznam_obj_el_kom.csv   
 
 

               Žig in podpis 
 
 


