
! NEOBVEZEN OBRAZEC ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI PO 6. ODSTAVKU 14. ČLENA ZINTPK ! 

glava ponudnika 

 

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, 

št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in 

preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov  

kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo 

 

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

 

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku 

javnega naročanja):  

Firma ponudnika: __________________________________________________________________________ 

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 

__________________________________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso 

vpisane v poslovnem registru: __________________________________________________________________ 

Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):  DA  NE  

 

Lastniška struktura ponudnika: 

 

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*: 

Fizična oseba 1: 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna 

številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 

__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 

Fizična oseba 2: 



Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna 

številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 

__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 

Fizična oseba 3: 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna 

številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 

__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 

(ustrezno nadaljuj seznam) 

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec 

tihe družbe*: 

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: ___________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem 

registru: __________________________________________________________________ 

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):  DA  NE  

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb: 

 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna 

številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 

__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 



(ustrezno nadaljuj seznam) 

 

 

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane 

družbe s ponudnikom: 

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem 

registru: __________________________________________________________________ 

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo: 

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem 

registru: __________________________________________________________________ 

povezana na način__________________________________________________________ 

(ustrezno nadaljuj seznam) 

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel: 

o vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, 

oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju 

ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne 

osebe; 

o vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima 

na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na 

odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o 

financiranju in poslovanju. 

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih 

oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. 

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v 

primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom 

naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov. 

 

Kraj in datum                                                                                   Ime in priimek zakonitega zastopnika 

___________                                                                                    _____________________________ 



                                                                                                           Podpis zakonitega zastopnika 

                                                                                                            ______________________ 

                                                                                                           Žig podjetja oz. ponudnika 

                                                                                                            _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po 

samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki 

Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi 

navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem 

pravu institut tihe družbe obstaja. 


