OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01/833-26-10
fax: 01/833-26-30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

LASTNIK NEPREMIČNINE
_______________________________
(ime in priimek / naziv lastnika nepremičnine
oz. njegovega pooblaščenca)

_______________________________
(naslov / pošta)

_______________________________
(telefon)

VLOGA ZA IZJAVO OBČINE O NE/UVELJAVLJANJU PREDKUPNE PRAVICE NA
NEPREMIČNINI NA PODLAGI PREDPISOV, PO KATERIH JE OBČINA PREDKUPNA
UPRAVIČENKA
Vlagam zahtevek za izjavo, da občina ne uveljavlja oz. uveljavlja predkupno pravico na
nepremičnini:
ID znak nepremičnine
(parc. št. oz. ID znak posameznega
dela stavbe)

Katastrska občina
nepremičnine
Opis nepremičnine
(v primeru solastništva obvezno
navedite tudi solastniški delež, ki je
predmet pravnega posla)

Višina kupnine in drugi
prodajni pogoji
(glej opombo 1)
PRILOGE:
1. pooblastilo lastnika nepremičnine (glej opombo 2)
2. potrdilo o namenski rabi zemljišča (izda ga Občina Vodice – glej opombo 3)
OPOMBE:
1. V primeru, ko gre za izjavo glede predkupne pravice po Zakonu o varstvu kulturne dediščine,
Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o vodah in Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2)
2. V primeru, da zahtevek vlaga pooblaščenec
3. Prilogo pod št. 2 lahko upravni organ na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku za potrebe postopka pridobi sam. Od dneva pridobitve dalje začne tudi
teči zakonski rok za izdajo izjave. Vlagatelj oz. pooblaščenec lahko tudi sam pridobi
dokument, ga priloži vlogi ali ga dostavi naknadno. Vloga je popolna, ko je pridobljeno tudi
Potrdilo o namenski rabi zemljišča.

SOGLASJE VLAGATELJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE:
Občina Vodice bo osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdelovala izključno za namen
izvedbe identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v občini in za izvajanje ukrepov skladno
s 16., 17., 18., 19., 20. in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Občina Vodice bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v
klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo
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oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom
(pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri
pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih
podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Seznanjen/-a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico
seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Spodaj podpisani/-a soglašam, da lahko upravljavec podatkov Občina Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, matična št. 5874637, zgoraj navedene osebne podatke
uporabi in obdeluje za namene navedene v vlogi.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko
kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov - e-pošta:
dpo@vodice.si.
SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE
NE SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE
Datum:___________________

Podpis:____________________

Na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5,
14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš) je vloga takse prosta.

