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Priloga 12 

 

IZJAVA 

o nepovezanosti s funkcionarjem 
 

Ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta:   

             
 
izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem* in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim 
članom* funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, 
ZIntPK).    
 

Hkrati tudi izjavljam, da poslovni subjekt:   

             

Naslov:           

Matična št.:           
 
ni povezan s funkcionarjem* in po mojem vedenju (kot odgovorne osebe) ni povezan z družinskim 
članom* funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, 
ZIntPK).    
 
 
Podpis: ________________________________ 
Datum:        

 

 
1. odstavek 35. člena ZIntPK: 
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega 

partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti 

posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja 
funkcijo, ali njegov družinski član: 

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali 
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

 

 
*»Družinski člani« po ZIntPK so: zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s 

posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti. 

*»Funkcionarji oziroma funkcionarke« v Ministrstvu za okolje in prostor so, skladno z ZIntPK, minister in državna 

sekretarja. 


