Vloga za izdajo Potrdila o namenski rabi zemljišča in predkupni pravici Občine
Ajdovščina
Podatki o vložniku
Ime in priimek: _____________________________________________________________
Naslov: _________________________________, pošta: ____________________________
Telefon/e-naslov: ____________________________________________________________
A) Potrdilo o namenski rabi zemljišča in predkupni pravici občine se izdaja za:
številka parcele

katastrska občina

na parceli je
zgrajen objekt
(da, ne, delno)

vrsta rabe v naravi
(pot, njiva, potok,
pozidano)

B) Razlogi za izključitev predkupne pravice (označite ustrezno):
lastnik prodaja ali podarja nepremičnino solastniku, svojemu zakoncu ali osebi, s
katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti (oče,
mati, otroci, vnuki), posvojitelju ali posvojencu;
kupec je država, ali oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec
državne javne službe, ali investitor gospodarske javne infrastrukture;
prodaja etažne lastnine, razen v primeru prenove po Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP-2).

C) Potrdilo se potrebuje za (ustrezno označite ali dopišite):
gradbeno dovoljenje

nakup

prodajo

menjavo

podaritev

drugo: __________________________________

Kraj in datum: ______________________

Podpis vložnika:

Priloga:
- v primeru uveljavljanja izključitve predkupne pravice je potrebno vlogi priložiti dokazilo
o sorodstvu, oziroma potrdilo organa
Zakonska podlaga:
- 260. člen in 189. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17),
- 47. člen Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1,
115/06-ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13-ZDavNepr, 17/14 in 24/15),
- 84. člen Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04-UPB, 61/06-ZDru-1, 8/10ZSKZ-B in 46/14),
- 62. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS št. 16/08) in 16. ter - 22. člen
Zakona o vodah (Ur. l. RS št. 67/02).
Taksa po tar.št. 37. ZUT-I v višini 22,70 evrov (za največ 10 parcel znotraj iste k.o.) se
nakaže na račun 01201-4010309152, sklic 11 75000-7111002 ali pa se jo plača na vložišču
Občine Ajdovščina.
Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: Občina Ajdovščina ima sprejeto politiko
varstva osebnih podatkov. V Evidenci dejavnosti obdelav osebnih podatkov Občine Ajdovščina se
lahko informirate in seznanite z informacijo obdelave osebnih podatkov po
13. členu (primer, ko posameznik odda osebne podatke neposredno npr. vloge itd.) in 14.
členu (primer, ko so osebni podatki pridobljeni iz javnih virov – centralnih evidenc, npr.
eCrp) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Evidenca je dostopna na
spletni strani www.ajdovscina.si in na oglasni deski v vložišču.

