
 

 

 

 

 

 
PRISTOPNA IZJAVA O ČLANSTVU V LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD 

TURJAKA DO KOLPE 

za programsko obdobje 2021-2027 
 

Ime in priimek fizične osebe ali 

naziv pravne osebe: 
 

Ime in priimek zakonitega 

zastopnika pravne osebe (izpolnijo 

le pravne osebe): 

 

Spol (ustrezno označite): M / Ž    

 

Letnica rojstva: 

Naslov, poštna številka, kraj in 

občina stalnega prebivališča ali 

sedeža pravne osebe: 

 

Ime in priimek stalnega 

predstavnika pravne osebe, ki bo 

zastopala člana v organih LAS 

poleg zakonitega zastopnika 

(izpolnijo le pravne osebe): 

 

Spol (ustrezno označite): M / Ž    

 

Letnica rojstva: 

Telefon, GSM:  

e-naslov:  

V LAS vstopam kot predstavnik: 

(ustrezno označite) 

• Javnega sektorja (lokalne samouprave (občine), javni 

zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne 

institucije) 

 

• Ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, 

zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi 

gospodarski subjekti) 

 

• Zasebnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze 

društev in druge organizacije civilne družbe ter 

posamezniki) 

 

S podpisom izjavljam(o), da se želim(o) včlaniti v LAS Po poteh dediščine od Turjaka do 

Kolpe in pristopiti k Pogodbi o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh 

dediščine od Turjaka do Kolpe z dne 27. 2. 2023 ter da sprejemamo  pravice in obveznosti 

članov LAS po tej pogodbi. S tem se tudi obvezujem(o), da bom(o) spoštovali omenjeno 

pogodbo, druge splošne akte LAS in sklepe organov LAS. Pogodba o ustanovitvi lokalno 

zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je na voljo na spletni 

strani LAS: www.las-ppd.si. 

 

LAS lahko kandidata za članstvo pozove k predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za 

članstvo v LAS. 

 

http://www.las-ppd.si/


 

 

 

 

 

Vaše posredovane osebne podatke bomo uporabili za namene izvedbe postopka vaše včlanitve (to je, da 

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

tudi za namene delovanja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 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 Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, katerega vodilni partner je RC 

Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, el. pošta: info@las-ppd.si, telefon: 01 620 84 70. 

 

 

 

Kraj  in datum: __________________________________ 

 

 

Podpis: _______________________________________                            Žig (če obstaja) 

mailto:info@las-ppd.si

