ODDELEK ZA OKOLJE IN
KOMUNALO
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7505-158
e-pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

VLOGA ZA IZDAJO
POTRDILA O (NE)UVELJAVLJANJU PREDKUPNE PRAVICE
na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS št. 110/02, 8/03, 58/2003-ZZK-1,
33/2007-ZPNačrt)
VLAGATELJ – LASTNIK NEPREMIČNINE
Ime in priimek ali naziv pravne osebe:

Naslov:
Poštna št. in kraj:
Telefonska številka
Elektronski naslov:
Pooblaščenec lastnika nepremičnine oz. zakoniti zastopnik:

Naslov:
Poštna št. in kraj:

Podpisani vlagatelj oz. njegov pooblaščenec vlagam zahtevek za pridobitev potrdila o
(ne)uveljavljanju predkupne pravice Občine Vrhnika za naslednjo/e nepremičnino/e
PARCELNA ŠTEVILKA

Datum:

KATASTRSKA OBČINA

žig

(za pravne osebe)

Podpis vlagatelja:

Za vlogo je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 1 (4,54 EUR) Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 106/2010 – ZUT - UPB 5). Taksa se lahko poravna na vložišču Občine Vrhnika, Tržaška
cesta 1, Vrhnika ali na račun št. SI56 0134 0540 0309 140, sklic: 11 76406-7111002-9318.
Vlogi je potrebno priložiti:
potrdilo o plačani upravni taksi,
pooblastilo lastnika nepremičnine, če vlogo vlaga njegov pooblaščenec.

OBRNI

IZVLEČEK IZ ZAKONA O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1)
(Ur.l. RS, št. 110/2002 (8/2003 popr., št. 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt)
Drugi razdelek: ZAKONITA PREDKUPNA PRAVICA OBČINE
85. člen
(območje predkupne pravice)
(1) Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem
območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven
poselitvenih območij ali na delu teh območij, če ni s tem zakonom določeno drugače.
(2) Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v
zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.
86. člen
(izključitev predkupne pravice)
Predkupna pravica občine je izključena:
1. če lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti,
oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
2. če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor
tudi investitor infrastrukture iz 91. člena tega zakona.
87. člen
(potrdilo)
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) mora pred sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina
potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
88. člen
(ponudba občini)
(1) Če občina v roku iz prejšnjega člena izda potrdilo, da uveljavlja predkupno pravico, ji mora prodajalec
podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine, o kateri se mora občina izjaviti najkasneje v 15. dneh, sicer se
šteje, da nepremičnine ne bo kupila.
(2) Če občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda nepremičnino drugi osebi, ko se je
iztekel rok iz prejšnjega člena, vendar le pod enakimi ali zase ugodnejšimi pogoji, kot jih je ponudil občini.
89. člen
(pogodba)
(1) Notar ne sme overiti podpisa prodajalca na kupoprodajni pogodbi, če prodajalec ne predloži potrdila iz 87.
člena oziroma izjave iz 88. člena tega zakona, da občina ne uveljavlja predkupne pravice oziroma, da ni
zainteresirana za nakup nepremičnine.
(2) V primeru prodaje nepremičnine, na kateri obstaja predkupna pravica, mora pred overitvijo podpisa
prodajalec notarju predložiti pisno ponudbo, ki jo je poslal občini. Notar ne sme overiti podpisa na pogodbi, ki je
bila sklenjena pod za kupca ugodnejšimi pogoji, kot jih je lastnik ponudil občini in če listina nima vseh obveznih
sestavin pogodbe, ter zaradi tega ni sposobna za vpis v zemljiško knjigo.
(3) Če prodajalec izjavi, da občina v roku iz 87. člena tega zakona ni izdala potrdila, da na nepremičnini ne
obstaja predkupna pravica oziroma, da se v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena občina ni izjavila, predloži
dokazilo o tem, da je vložil zahtevo za izdajo potrdila, oziroma občini podal ponudbo za odkup nepremičnine.
Notar mora pred overitvijo podpisa preveriti, ali je bila zahteva vložena in ali občina res ni izdala potrdila oziroma
se izjavila v predpisanem roku.
(4) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega zakona o predkupni pravici občine, je nična.
90. člen
(prodaja nepremičnine)
Občina mora ob prodaji nepremičnine, ki jo je pridobila na podlagi uveljavitve predkupne pravice ali z
razlastitvijo, zahtevati od kupca, da se zaveže, da bo v določenem roku zgradil objekt, določen v prostorskem
aktu. Če kupec v določenem roku objekta ne izgradi, lahko občina pogodbo razdre. Sankcije za neizvršene
pogodbene obveznosti kupec in občina določita v pogodbi.
91. člen
(posebnosti)
Občina lahko proda nepremičnino iz prejšnjega člena s sklenitvijo neposredne pogodbe ali jo odda po
predpisih o razpolaganju s premoženjem:

1. za gradnjo objektov za potrebe javne uprave, pravosodja, obrambe in državnih rezerv;
2. za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami;

3. za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa;
4. za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj;
5. za rekonstrukcijo poškodovanih, dotrajanih ali porušenih objektov iz prve do četrte točke tega člena ter za
prenovo območij iz 133. člena tega zakona;

6. za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi
objekti

