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LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011) sofinancirajo Evropska unija preko 
programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji. Za vsebino tega gradiva so odgovorni samo avtorji. Ta vsebina ne odraža nujno 

mnenja Evropske unije. Zato za vsebino in iz nje izhajajočo morebitno uporabo informacij Evropska izvajalska agencija za podnebje, 

infrastrukturo in okolje ter Evropska komisija ne prevzemata odgovornosti. 

 

PRILOGA 2 – Izjava vlagatelja za Javni poziv za vključitev v projekt LIFE-IP NATURA.SI

    
 
 
 

IZJAVA VLAGATELJA  
(izpolnijo vlagatelj in člani, vsak zase) 

 
 
Vlagatelj  
 

______________________________________________________________         
(ime in priimek oz. naziv organizacije)  
 
 
______________________________________________________________ 
(odgovorna oseba)  
 
 
______________________________________________________________    
(naslov in kontakt)  
 
 
 

izjavljam1,  
 
1. da sem seznanjen z vsebino in pogoji javnega poziva za vključitev v aktivnosti 

projekta LIFE-IP NATURA.SI in bom zagotavljal ustrezno upravljanje na površinah 
za ohranjanje metuljev mravljiščarjev oz. tarčnih habitatnih tipov; 

2. da sem lastnik oz. najemnik zemljišč (posestnik), s katerimi se javljam na ta poziv; 
3. da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi in prilogah, vključno z dokumentacijo, 

resnični, točni in verodostojni ter odražajo resnično stanje, kar izrecno potrjujem s 
podpisom te izjave; 

4. da se aktivnosti, s katerimi se vključujem v projekt LIFE-IP NATURA.SI še niso 
začele izvajati oz. sem jih začel izvajati v letošnjem letu, za kar imam ustrezna 
dokazila (evidenca o delovnih opravilih KOPOP, fotografija z razvidnim 
datumom …); 

5. da imam za izvedbo aktivnosti, ki so predmet vključitve v projekt LIFE-IP 
NATURA.SI, vsa potrebna dovoljenja in soglasja; 

6. izrecno soglašam z načinom zbiranja osebnih podatkov in dovoljujem njihovo 
obdelavo (analizo, raziskave in statistično obdelavo) ter objavo osebnih podatkov 
za potrebe obveščanja javnosti o projektu LIFE-IP NATURA.SI, v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES;  

                                                           
1 Vse izjave so napisane v 1. osebi ednine, moški spol in se smiselno uporabljajo tudi za ženski spol in 
po potrebi tudi za množino. 
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7. da bom uporabljal ustrezne označbe v skladu z navodili, pridobljenimi s strani KGZ 
Ptuj; 

8. da nisem prejel oz. zaprosil za druga javna sredstva lokalnih skupnosti (občin), 
državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije za 
predvidene aktivnosti navedene v vlogi; 

9. da sem seznanjen, da me podpis sporazuma oz. pogodbe, ne odvezuje od 
upoštevanja zahtev navzkrižne skladnosti in zahtev operacij Kmetijsko-okoljskih in 
podnebnih plačil (KOPOP; PRP 2014-2020), v kolikor sem vanje vključen; 

10. da ob bom ob prevzemu opreme oz. mehanizacije dobavljene s strani partnerja 
projekta LIFE-IP NATURA.SI (KGZ Ptuj) izvedel kvantitativni in kvalitativni prevzem 
blaga in jamčil za prevzem s podpisom dobavnice. Kasneje ugotovljene očitne 
kvalitativne napake bom sporočil takoj, ko je mogoče, najkasneje pa v roku 5 dni, 
partnerju projekta LIFE-IP NATURA.SI (KGZ Ptuj), da jih bo lahko partner projekta 
v roku 8 dni uveljavljal pri dobavitelju. Naknadno ugotovljene skrite napake pa bom 
čim prej sporočil partnerju projekta LIFE-IP NATURA.SI (KGZ Ptuj). 

 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: ______________________________ 
 

 
Podpis:  ____________________________________  
         žig 
 


