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Številka vloge:  
 (izpolni občina) 

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine za 
zemljišča v lasti Občine Hrastnik 

Vlagatelj/ica 

 , naslov 
(ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe)  

 
 , telefon  

(ulica, hišna številka, poštna številka in pošta vlagatelja/ice)  (kontaktna telefonska številka) 

 
Podpisani/a  vlagam prošnjo za izdajo soglasja za  

 ime in priimek vlagatelja/ice ali zastopnika/ce pravne osebe  

 
uporabo zemljišča s parcelno številko   , k.o.  , 

 (parcelna številka)  (katastrska občina)  

katere lastnik je Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, zaradi: 
 

 

 

 

(navedite razlog uporabe zemljišča) 

 
Uporaba zemljišča od  , od  . ure, do dne  , do  . ure. 

 (datum začetka)  (ura)  (datum konca)  (ura)  

 

V/Na  , dne    
 (kraj)  (datum)  (podpis vlagatelja/ice ali zastopnika) 

 
 mp 

 (žig pravne osebe) 

 

S podpisom soglašam, da lahko Občina osebne podatke obdeluje z namenom izvedbe postopka izdaje soglasja za 
uporabo javne površine. 

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 
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