VLAGATELJ (lastnik nepremičnine):
priimek in ime / naziv:
naslov:
telefon:

e-pošta:

POOBLAŠČENEC (obvezno priložiti pooblastilo)
priimek in ime / naziv:
naslov:
telefon:

e-pošta:

»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice,
matična št. 5883814, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi.
Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa,
omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna
zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

VLOGA ZA IZDAJO IZJAVE
O NE/UVELJAVLJANJU PREDKUPNE PRAVICE
Spodaj podpisani vlagatelj obveščam predkupno upravičenko Občino Slovenske Konjice, o
nameravani prodaji in vlagam zahtevo za izjavo ali občina uveljavlja ali neuveljavlja predkupno pravico
na nepremičnini.
Zahtevo podajam na podlagi predpisov, po katerih je občina predkupna upravičenka (označi):
189. in 191. člena ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), in 2. člena Odloka o predkupni pravici
Občine Slov. Konjice (Uradni list RS, št. 40/03)
62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 ORZVKD39, 90/12 in 111/13)
84. člena Zakona o ohranjanju narave /ZON/ (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14)
PODATKI O NEPREMIČNINI IN PONUJENA CENA:
katastrska občina - k.o.
ID znak nepremičnine
parc. št. oz. ID znak
posameznega dela stavbe
opis nepremičnine
v primeru solastništva
navedite tudi solastniški
delež, ki je predmet
pravnega posla
ponujena cena za odkup
in drugi prodajni pogoji

PRILOGE:
1.

Pooblastilo lastnika nepremičnine (v kolikor zahtevek vlaga pooblaščenec).

2.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča (izda Občina Slovnekse Konjice, potrdilo lahko upravni
organ za potrebe postopka skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku, pridobi sam.
Vlagatelj oz. pooblaščenec lahko k vlogi priloži dokument ali ga dostavi nakdnadno. Od dneva
pridobitve potrdila dalje začne teči zakonski rok za izdajo izjave. Vloga je popolna, ko je
pridobljeno potrdilo o namenski rabi zemljišča.

IZKLJUČITEV PREDKUPNE PRAVICE:
Občina v skladu z ZUreP-2 ne more uveljavljati predkupne pravice:
– 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-2.

NAČIN PREVZEMA (označi):
Potrdilo bom dvignil osebno
Potrdilo mi pošljite po pošti na naslov vlagatelja

UPRAVNA TAKSA:

Na podlagi 29 točke 29. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) takse prosto.

kraj, datum

podpis vlagatelja

