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OBRAZEC – OMEJITEV POSLOVANJA 
 
Skladno s petim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Uradni list RS, št. 62/2011 – prečiščeno 
besedilo) so funkcionarji dolžni v enem mesecu po nastopu funkcije, nato pa najkasneje v osmih dneh po vsaki spremembi, organu, v katerem 
opravljajo funkcijo, posredovati naziv, matično številko in sedež subjektov (gospodarska družba, s.p., javni in zasebni zavod, javni sklad, javno 
podjetje, društvo, ustanova, kmetijsko gospodarstvo…), s katerimi so sami ali njihovi družinski člani v naslednjem razmerju: 
- udeleženi kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik; 
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 
 
Občina Šenčur seznam subjektov posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije, ki le-tega mesečno objavlja na svoji spletni strani. 
 
PRIIMEK, IME: ________________________________________________________ EMŠO: _______________________________________ 

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: ______________________________________________________________________________________ 

FUNKCIJA IN ORGAN OBČINE ŠENČUR, V KATEREM OPRAVLJAM FUNKCIJO: _______________________________________________ 

DATUM, KO JE NASTOPILA OMEJITEV POSLOVANJA (datum nastop funkcije, ustanovitve podjetja, pridobitve deleža…):________________ 

 

A. PODATKI O POSLOVNIH SUBJEKTIH 
 

NAZIV SUBJEKTA SEDEŽ SUBJEKTA DRŽAVA MATIČNA ŠT. DAVČNA ŠT. NAČIN UDELEŽBE 
FUNKCIONARJA1 

 
      
      
      
      
 

1 Navedite eno ali več možnosti načina udeležbe funkcionarja ali njegovega družinskega člana v poslovnem subjektu: 
A – funkcionar je poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik subjekta, 
B – funkcionar je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, 
C – družinski član funkcionarja je poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik subjekta ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% 
deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; 
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B. PODATKI O KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH 
 

DRŽAVA MID IDENTIFIKACIJSKE 
ŠT. KMETIJE 

NOSILEC KMET. 
GOSPODARSTVA 

NASLOV NACIN UDELEŽBE 
FUNKCIONARJA2 

     
     
     
     
 
 
C. SPREMEMBE OMEJITEV POSLOVANJA 
 
Poslovni subjekt oz. kmetijsko gospodarstvo, na katerega se nanašajo spremembe: _______________________________________________ 

Vrsta spremembe (npr. subjekt ne obstaja več, funkcionarju ali njegovemu druž. članu se je spremenil način udeležbe…):__________________ 

Datum, ko je sprememba nastala: _______________________________________________________________________________________ 

 
D. IZJAVLJAM, DA NISEM POVEZAN Z NOBENIM SUBJEKTOM NA NAČIN, DA BI NASTOPILE OMEJITVE POSLOVANJA (v 
kolikor trditev drži, obkrožite črke pred trditvijo). 

 
 
Datum: _____________________ Podpis: _____________________ 
 
 
 
 
 
2 Navedite eno ali več možnosti načina udeležbe funkcionarja ali njegovega družinskega člana v subjektu (smiselna uporaba – npr. za poslovodjo kmetijskega 
gospodarstva se šteje nosilec kmetije): 
A – funkcionar je poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik subjekta, 
B – funkcionar je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, 
C – družinski član funkcionarja je poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik subjekta ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% 
deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; 


