
  

 

OBRNI 

 

PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI (LAS) KRASA IN 

BRKINOV ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020 

 
Skladno s tretjim členom Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Krasa in Brkinov lahko k 

pogodbi naknadno pristopi:  

▪ polnoletna fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju LAS, 

▪ pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno 

enoto na območju LAS, 

▪ pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali 

▪ pravna oseba zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS. 

(v prilogi k izjavi predložite ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za članstvo) 
 

 

ZA IZPOLNITI: 

Ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe*: 

_____________________________________________________________________________________ 

*Ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe (izpolniti v kolikor v prejšnji točki navajate pravno 

osebo):  

_____________________________________________________________________________________ 

Ime in priimek zastopnika v LAS Krasa in Brkinov:___________________________________________ 

Naselje/ulica in hišna št: 

_____________________________________________________________________________________ 

Pošta: _____________________ Poštna Številka: _______________ Občina:______________________ 

Davčna Številka: (v primeru organizacije, davčna številka organizacije): __________________________ 

Matična Številka: (v primeru organizacije, matična številka organizacije): _________________________ 

Telefonska številka: _________________________E-naslov:___________________________________ 
 

 

V LAS vstopam kot predstavnik (ustrezno označite):  

A Javnega sektorja  

(občine, javni zavodi in druge javne institucije) 

B Ekonomskega sektorja  

(gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje podjetniki, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

zadruge in drugi gospodarski subjekti) 

C Zasebnega sektorja 

(nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe in drugi posamezniki) 
 

 

O pristopu novega pogodbenika odloča Upravni odbor LAS Krasa in Brkinov. Pomanjkljivo izpolnjenih 

pristopnih izjav Upravni odbor LAS Krasa in Brkinov ne bo obravnaval.  
 

 

S podpisom izjavljam, da se želim včlaniti v LAS Krasa in Brkinov in pristopiti k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega 

partnerstva LAS Krasa in Brkinov z dne 22. 10. 2015, da sem seznanjen/a z vsebino pogodbe ter da sprejemam pravice 

in obveznosti članov LAS po tej pogodbi. S tem se tudi obvezujem, da bom spoštoval/a omenjeno pogodbo, druge 

splošne akte LAS in sklepe organov LAS ter redno plačeval/a članarino, kot jo določi Skupščina.   

S podpisom potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki pravilni in točni. V primeru kakršnih koli sprememb se 

zavezujem, da bom o tem pisno obvestil/a LAS Krasa in Brkinov.  



  

 

OBRNI 

 

Pojasnilo o varstvu osebnih podatkov 

 

Vaše posredovane osebne podatke bomo uporabili za namene izvedbe postopka vaše včlanitve (da preverimo ali 

izpolnjujete pogoje za članstvo in da vas o tem obvestimo), v primeru potrditve vašega članstva pa tudi za namene 

delovanja LAS Krasa in Brkinov in sicer: za potrebe identifikacije, da ste član LAS, za obveščanje o sejah organov 

LAS, na katerih lahko sodelujete, za potrebe beleženja glasovanja na sejah organov LAS, upoštevajoč tudi vašo 

sektorsko pripadnost, za obveščanje o aktivnostih LAS (npr. o delavnicah ali javnih pozivih) kot tudi za posredovanje 

drugih informacijah, ki so lahko pomembne za LAS ali za člane LAS.  

Članstvo v LAS pomeni vzpostavitev pogodbenega razmerja med članom LAS in LAS, v okviru katerega obstaja tudi 

obveznost LAS o obveščanju svojih članov, zato je pravna podlaga za vse obdelave osebnih podatkov iz prejšnjega 

odstavka takšno »pogodbeno razmerje« oziroma vaša »zahteva« po vzpostavitvi takšnega razmerja. 

Zbrane osebne podatke bomo uporabljali samo za zgoraj opisan namen in jih ne bomo razkrili tretjim osebam, razen 

če bi od nas to zahteval zakon (kot npr. da v inšpekcijskem postopku nadzoru razkrijemo na kakšni podlagi smo 

nekomu posredovali elektronsko sporočilo). Upoštevajte pa, da se z vašimi osebnimi podatki lahko seznanijo tudi 

drugi člani LAS, saj imajo ti pravico vedeti, s kom so v partnerskem razmerju. 

Zbrane osebne podatke bomo v primeru prekinitve vašega članstva hranili še pet let, nato pa jih v roku enega leta 

izbrisali ali anonimizirali. Takšen rok hrambe utemeljujemo s svojim t. i. »zakonitim interesom«, saj podatke 

potrebujemo za primer vaših ali naših pravnih zahtevkov iz naslova članstva v LAS. Če menite, da je vaš interes, 

upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to  prosim sporočite na spodnje kontaktne 

podatke in bomo vašo situacijo individualno obravnavali. 

Pri LAS imate pravico do vpogleda v lastne osebne podatke, lahko zahtevate tudi popravek netočnih osebnih podatkov, 

ki jih ima LAS o vas. Pod pogoji, ki jih določajo predpisi, lahko zahtevate tudi izbris, blokado ali prenos vaših osebnih 

podatkov tretji osebi. 

Če bi imeli dodatna vprašanja glede obdelave ali varstva vaših osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na sledeče 

načine: 

LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ki ga v pravnih zadevah zastopa vodilni partner ORA Krasa 

in Brkinov d.o.o., Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, el. pošta: info@ora.si, telefon: 05 73 44 362. 

 

 

 

 

 

 

 

        Lastnoročni podpis člana LAS:  

Kraj in datum:       (v primeru pravne osebe podpis odgovorne osebe) 

______________ ______      _________________________________________ 

 

           Žig: (če se uporablja) 
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