
 
 
 
 
 
VLAGATELJ 
 
_________________________________   _____________________________ 
(ime in priimek)                                                           (ime in priimek/naziv pooblaščenca) 
 
____________________________________                ________________________________ 
(naslov/ pošta)       (naslov / pošta pooblaščenca) 
 
____________________________________ 
(telefon kontaktne osebe) 
 
____________________________________ 
(elektronski naslov) 
____________________________________ 
 
(EMŠO vlagatelja) 
____________________________________ 
 
(davčna številka vlagatelja) 
  
OBČINA HRASTNIK 
Pot Vitka Pavliča 5 
1430 Hrastnik                         ali   E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si 
 
ZADEVA:  VLOGA ZA (ustrezno obkrožite) 
 
A. PRODAJO ZEMLJIŠČ/A                           E. SLUŽNOST ZEMLJIŠČ/A V LASTI OBČINE 
 
B. NAKUP ZEMLJIŠČ/A V LASTI OBČINE             F. STAVBNO PRAVICO 
 
C. MENJAVO ZEMLJIŠČ         
 
D. NAJEM ZEMLJIŠČ/A V LASTI OBČINE HRASTNIK 
 

OBRAZLOŽITEV: 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Datum:___________________                       žig                           Podpis:_____________________________ 
         (pravne osebe)  
 
 
 
 

parcelna številka  
 
 

katarstrska občina   
 
 

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

T 03-5654-350
F 03-5644-041

W hrastnik.si
E obcina.hrastnik@hrastnik.si



Priloge: 
- pooblastilo za pooblaščenca (v primeru, da vas v postopku zastopa pooblaščenec) 
- grafični prikaz poteka služnosti iz projektne dokumentacije (v primeru, da podajate vlogo pod točko E-služnost) 
- načrt oz. skica parcele z označenim delom, ki ga želite odkupiti/najeti (v primeru, da odkupujete ali najematele del 

zemljišča) 
 
 
Občina bo osebne podatke obdelovala v okviru upravljanja občinskih zemljišč na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) ter Zakona o 
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt. 

Občina bo hranila in varovala osebne podatke za 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. 
 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, 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 na preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: 
dpo@virtuo.si 
 

mailto:dpo@virtuo.si
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