Izjava o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem
Dražitelj (naziv potencialnega kupca – pravne ali fizične osebe)
_______________________________________________________________________
ter oseba, ki bom za dražitelja podala ponudbo (le v primeru, da je dražitelj pravna oseba)
________________________________________________________________________.
izjavljam, da s člani komisije javne dražbe pod št.___________________________, razpisano
za __________________________, nisem povezana oseba v smislu, kot ga določa 50/7 člen
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. 11/2018,
ZSPDSLS-1), ki kot povezane osebe šteje:
- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem
v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali
ne,
- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca
oziroma posvojitelja,
- pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
- drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju
povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi
nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
Podpis dražitelja:
(pravna ali fizična oseba)

Podpis osebe, ki bo/je za dražitelja podala ponudbo:
(samo v primeru dražitelja, ki je pravna oseba)

Podpisano izjavo prinesite s seboj na dražbo, oziroma jo dostavite še pred sklenitvijo pogodbe!
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. e-CRP) Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Evidenca je dostopna na spletni strani www.ajdovscina.si in na
oglasni deski v vložišču.

