………………………………………
IME IN PRIIMEK / NAZIV
……………………………………...
ULICA/NASELJE
………………………………………
POŠTNA ŠT. IN KRAJ
………………………………………
TELEFONSKA ŠT.

VLOGA ZA ZAMENJAVO oz. PRODAJO ZEMLJIŠČ, PO KATERIH
POTEKAJO JAVNE CESTE IN POTI
I. Spodaj podpisani/a …………………........... izražam interes za zamenjavo/prodajo
zemljišč/a, po katerem poteka/jo občinske javne ceste oz. poti na parc. št. .................
…………………………………………………………………………………………………...
k.o. …………………………………….......................................................................................
V zamenjavo želim zemljišče/a v lasti Občine Ilirska Bistrica parc. št. …......................
…………………………………………………………………………………………………...
k.o. ……………………………………........................................................................................
II. Zamenjava zemljišč je možna, v kolikor se vrednost premoženja občine z
zamenjavo ne zmanjša ter da razlika v vrednosti med zamenjanimi zemljišči ni večja
od 20 %, vendar največ 80.000 EUR (3. alineja 23. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).
V kolikor zamenjava ni mogoča, sem zainteresiran samo za :
a) odkup parc. št. ……………… k.o. …………………….......................................................
b) prodajo javne ceste oz. poti parc. št. .................... k.o. ………..........................................

KRATKA OBRAZLOŽITEV:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

PRILOGE:
- mapna kopija z oznako parcele oz. dela parcele,
- mnenje Krajevne skupnosti (samo za zemljišča opredeljena kot »javno dobro«),
- upravna taksa v višini 4,50 € na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) po tarifni št. 1, se plača v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica z gotovino/plačilno kartico ali pa na transakcijski podračun
Občine Ilirska Bistrica št. 0123-8438-0309-183, sklic: 11-75370-7111002-202_ (zadnja številka
predstavlja tekoče leto), namen: taksa.

Datum: ………………………

Podpis vlagatelja/ice …………………..

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke obdelovala za namen zamenjave oziroma prodaje zemljišč,
po katerih potekajo javne ceste in poti na podlagi Zakona o stvarnem premoženju, Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Zakona o cestah.
Občina 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 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. Če zahtevani podatki ne
bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve,
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
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@virtuo.si

