Ponudba za odkup zemljišča predkupnemu upravičencu
skladno z določbami 199. in 200. člena
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21)

Podatki o vlagatelju:
Ime in priimek oz. naziv pravne osebe
Naslov oz. sedež vlagatelja
Pošta
Telefonska številka
Elektronska pošta vlagatelja
Vlogi prilagam:
- Pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj ni lastnik nepremičnin.
Podpisani lastnik/lastnica oz. pooblaščenec dajem ponudbo za odkup zemljišč/a:
Katastrska občina
Parcela št.
Cena zemljišča v EUR

Skupaj

Drugi pogoji prodaje:
Izključitev predkupne pravice:
Občina ne more uveljavljati predkupne pravice (200. člen ZUreP-3):
- če lastnik proda ali podari nepremičnino solastniku, svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v
zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
- če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe,
kakor tudi investitor gospodarske javne infrastrukture ali
- pri prodaji etažne lastnine, razen v primeru prenove po ZUreP-3.
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo potrdila o predkupni pravici na podlagi Zakona o
urejanju prostora oz. Zakona o ohranjanju narave.
Osebne podatke se obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 177/20) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Kot posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z omenjenima
pravnima aktoma.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za 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 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
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za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dr. Miha Dvojmoč in je dosegljiv na e-naslovu miha.dvojmoc@infocenter.si
ali tel: 031 692 524.
Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je:
Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.

Datum:______________

Podpis in žig vlagatelja (v kolikor žig uporablja): ___________________

Optično prebrano podpisano (skenirano) vlogo pošljite na info@rence-vogrsko.si
po navadni pošti na Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
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