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PONUDBENI DEL (OBRAZCI ZA PRIPRTAVO PONUDBE) 

 

 

 

Ponudba bo popolna v kolikor bo vključevala: 

 

zap. št. obrazec/dokument/dokazilo 

1. KAZALO PRIJAVE 

 
(opomba: kazalo ni obvezen sestavni del ponudbe, lahko pa ponudnik uporabi to kazalo tudi kot 

kontrolnih preverjanja popolnosti ponudbe) 

2. OBRAZEC št. 1 – Ponudba  

 
(opomba: Obrazec št. 1 je obvezen sestavni del ponudbe. Ponudnik mora obrazec izpolniti, datirati 

in podpisati/žigosati) 

3. POTRDILO BANKE o vplačanem depozitu koz garanciji za resnost ponudbe 

 
(opomba: Potrdilo vplačanem depozitu kot garanciji za resnost ponudbe je obvezen sestavni del 

ponudbe. 

4. OBRAZEC št. 2 – Izjava o nekaznovanosti 

 

(opomba: Obrazec št. 2 je obvezen sestavni del ponudbe v kolikor ponudnik ne predloži potrdil 

Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca o nekaznovanosti pravne osebe. Ponudnik mora 

obrazec izpolniti, datirati in podpisati/žigosati) 

5. OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo  

 

(opomba: Obrazec št. 3 je obvezen sestavni del ponudbe v kolikor ponudnik ne predloži potrdil 

Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca o nekaznovanosti pravne osebe. Ponudnik mora 

obrazec izpolniti, datirati in podpisati/žigosati) 

6. POTRDILO FURS O PORAVNANIH OBVEZNOSTIH 

 
(opomba: potrdilo FURS o poravnanih prispevkih, davkih in drugih obveznih dajatvah je obvezen 

sestavni del ponudbe. 

7. OBRAZEC št. 4 – Izjava o izpolnjevanju pogojev 

 
(opomba: Obrazec št. 4 je obvezen sestavni del ponudbe. Ponudnik mora obrazec izpolniti, datirati 

in podpisati/žigosati) 

8. OBRAZEC št. 5 – Izjava o nepovezanosti 

 
(opomba: Obrazec št. 4 je obvezen sestavni del ponudbe. Ponudnik mora obrazec izpolniti, datirati 

in podpisati/žigosati) 
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OBRAZEC št. 1 - Ponudba 

PONUDNIK: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

ORGANIZATOR ZBIRANJA PONUDB: 

naziv:  OBČNA BOVEC 

naslov:  Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 

 

 

Na podlagi javnega zbiranja ponudb za povabila k oddaji prijave, št. 35280-06/2021-5, v postopku zbiranja 

prijav za oddajo Letališča Bovec v najem in upravljanje z namenom zagotavljanja obratovanja, ki je bil objavljen 

na spletnih straneh Občine Bovec, dne 10.11.2021, Vam dajemo naslednjo  

 

 

PONUDBO 

 

ZA IZVAJANJE STORITEV NAJEMA IN UPRAVLJANJA LETALIŠKE INFRASTRUKTURE 

Z NAMENOM OBRATOVANJA LETALIŠČA BOVEC 

 

 

I. 

PODATKI O PONUDNIKU: 

Firma oziroma naziv: 

 

Naslov: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Funkcija zakonitega zastopnika: 

 

Davčna številka: 

 

Matična številka: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Številka telefona: 

 

Elektronska pošta: 

 

Kontaktna oseba: 

 

Elektronska pošta kontaktne osebe: 

 

Pooblaščena oseba za podpis prijave: 
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II. 

 

V skladu s pogoji in zahtevami iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije oddajamo svojo ponudbo za 

izvajanje razpisanih storitev, za katere izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, pogoje in zahteve občine 

iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, kot tudi vse ostale pogoje, ki jih določajo veljavi predpisi na 

področju upravljanja in obratovanja letališč, kar dokazujemo z zahtevanimi obrazci in dokazili, ki so sestavni del 

naše ponudbe.  

III. 

 

Občini Bovec izjavljamo, da bomo storitve izvajali s skrbnostjo strokovnjaka in dobrega gospodarja, kvalitetno, 

v skladu z zakoni, drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, skladno z dobro poslovno prakso ter pogodbo, 

da bomo zagotavljali vse storitve, ki so vezane na upravljanje kompleksa letališča in da bomo vsem uporabnikom 

zagotavljali storitve pod istimi pogoji ter krepili pomen javnega interesa pri predmetni infrastrukturi.  

 

IV. 

Občini Bovec izjavljamo, da izvajanje morebitnih drugih dejavnosti ne bo vplivalo na izvajanje dejavnosti v 

smislu upravljanja letališča za katere dajemo ponudbo. 

 

V. 

Občini Bovec izjavljamo: 

- da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije, 

- da se strinjamo z zahtevami in pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji, 

- da so vse kopije dokumentov, ki so priložene prijavi, enake originalom, 

- da so vsi podatki, ki smo jih navedli v prijavi resnični in odražajo aktualno stanje, 

- da v času od izdaje zahtevanih dokumentov do dneva predložitve prijave ni prišlo do sprememb v zvezi s 

podatki v teh dokumentih   

- da s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

VI. 

Izjavljamo, da bomo pogodbo podpisali najkasneje v roku 5 dni od vročitve, oziroma v skladu z navodili Občine 

Bovec in da smo seznanjeni z dejstvom, da v primeru, da v prej navedenem roku ne pristopimo k podpisu 

pogodbe, lahko občina k podpisu povabi naslednjega najbolj ugodnega ponudnika in vnovči depozit za resnost 

ponudbe. 

 

VII. 

Izjavljamo, da naša prijava velja še do vključno 60 dni od datuma, določenega za odpiranje prijav. 

 

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je 

pooblaščena za podpis prijave.   
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OBRAZEC št. 2 – Izjava o nekaznovanosti 

PONUDNIK: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI 

 

 

Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

- nam kot pravni osebi ali osebi, ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa ali osebi, ki ima 

pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 

naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 

prečiščeno besedilo in 54715; v nadaljnjem besedilu KZ-1): 

- terorizem (108. člen KZ-1) 

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1) 

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

- goljufija (211. člen KZ-1), 

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

- pranje denarja (245. člen KZ-1), 

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 
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- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1) 

 

kar dokazujemo: 

- s priloženim potrdilom izdanim s strani Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, za kandidata  

(sokandidata - soprijavitejala) kot pravno osebno, 

- s priloženim potrdilom izdanim s strani Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, za vsakega od naših 

zakonitih zastopnikov, prokurista, vsakega člana upravnega vodstvenega ali nadzornega organa. 

 

oziroma,  

 

glede na to, da potrdil ne prilagamo, dovoljujemo Občini Bovec, da sama pridobi potrdila s strani Ministrstva za 

pravosodje, Kazenska evidenca za: 

- kandidata / soprijavitelja - sokandidata: _____________________________________________________ 

 

in za vsakega od naših zakonitih zastopnikov, ki podaja tudi soglasje za pridobitev potrdila, ki je priloga temu 

obrazcu. 

 

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 2 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. 

Obrazcu se priloži zahtevana dokazila ali pooblastilo. 

 

V kolikor ponudnik predloži potrdila ministrstva, mu ni potrebno predložiti obrazca 2. V kolikor pa predloži v ponudbi obrazec 

št. 2, mora priložiti tudi Obrazec št. 3. 
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OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo 
 

 

SOGLASJE PRAVNE OSEBE 

 

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika oziroma pooblaščena oseba za podpis ponudbe, organizatorju 

zbiranja ponudb za ODDAJO LETALIŠČA BOVEC V NAJEM IN UPRAVLJANJE Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA 

OBRATOVANJA, Občini Bovec, dajem soglasje da lahko za namene navedenega javnega razpisa, pridobi podatke 

iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz 

kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano pravno osebo:  

 

 

ime pravne osebe   

naslov (sedež) pravne osebe  

matična številka  

 

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________         žig    podpis pooblaščene osebe 

             

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik v ponudbi predloži izpolnjen Obrazec št. 3 – soglasje pravne osebe v kolikor ponudbi ni predložil 

odgovarjajočih potrdil Ministrstva za pravosodje. Soglasje mora biti izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano s strani 

pooblaščene osebe.   
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SOGLASJE FIZIČNE OSEBE 

 

 

Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščeni zastopnik (prokurist) ali oseba, ki sem članica 

upravnega vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki imam pooblastila za njegovo zastopanje ali 

odločanje ali nadzor pri ponudniku, naročniku, Občini Bovec dovoljujem, da lahko za namene javnega zboranja 

ponudb za ODDAJO LETALIŠČA BOVEC V NAJEM IN UPRAVLJANJE Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJA 

OBRATOVANJA, ki je bil dne 10.11.2021, objavljen na spletnih straneh Občine Bovec, pridobi osebne podatke 

iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz 

kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:  

 

 

ime in priimek   

naslov stalnega / začasnega bivališča 

(ulica, hišna št., poštna št., pošta) 
 

datum in kraj rojstva  

občina rojstva  

država rojstva  

enotna matična številka občana (EMŠO)  

državljanstvo  

moje prejšnje osebno ime se je glasilo  

funkcija pri ponudniku / soponudniku / 

podizvajalcu 
 

 

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________      podpis osebe 

             

_____________________ 

 

 

 

 

 

 
navodilo: Ponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno soglasje, za vsakega od zakonitih zastopnikov in pooblaščenih zastopnikov 

(prokuristov). Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Zaradi večjega števila oseb se obrazec 

lahko kopira. Soglasje se priloži v kolikor ponudnik ponudbi ne priloži odgovarjajočih potrdil Ministrstva za pravosodje. 
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OBRAZEC št. 4 – Izjava o izpolnjevanju pogojev 

 

PONUDNIK: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

 

 

Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje, ki jih je določila v točki 

7.2.1. razpisne dokumentacije, pod pogoji 3, 4 in 5, in sicer: 

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa 

Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v 

zvezi s plačilom za delo; 

- da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi 

insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da 

naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da naše poslovne dejavnosti niso začasno 

ustavljene, prav tako pa se nad nami ni začel kakršenkoli postopek v skladu s predpisi druge države ali bi 

nastal kakršenkoli položaj z enakimi pravnimi posledicami;  

- da nismo storili velike strokovne napake iz področja, ki je je predmet javnega zbiranja prijav in nismo hujše 

kršili poklicnih pravil, ki bi nam jih občina lahko dokazala s sredstvi, katere lahko utemelji; 

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo tudi pogoje iz točke 7.2.2., in sicer pogoj 7 in 

- da bomo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije oziroma pogodbe Občini Bovec v določenem roku 

predložili ustrezno zavarovanje odgovornosti; 

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo tudi pogoje iz točke 7.2.3., in sicer pogoj 8, 9, 10, 11 in 12, in sicer: 

- da bomo storitve izvajali s strokovno usposobljenimi kadri, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi, ki 

urejajo področje obratovanja letališč in imeti zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje razpisanih 

storitev, da ima osebje ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost, izpolnjuje posebne zdravstvene in 

psihofizične pogoje, skladno z določbami zakona, ki ureja področje obratovanja letališč in na njegovi podlagi 

izdanimi predpisi, s katerimi se zagotavlja varno obratovanje letališča, 

- da bomo zagotovili zadostno število ljudi, da bo obratovanje letališča konstantno zagotovljeno, da bo 

letališče delovalo nemoteno kakor tudi vse spremljajoče dejavnosti, skladno z vsemi veljavnimi predpisi, 

normativi in standard, 

- bomo zagotovili izvajanje vseh nalog opredeljenih v obratovalnem dovoljenju pridobljenem s strani Agencije 

za civilno letalstvo; 

VODJA  

ime in priimek  

način zaposlitve  

(vpisati: nedoločen čas, določen čas, pogodbeno) 
 

stopnja in smer strokovne izobrazbe  

leta delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki je 

predmet javnega zbiranja prijav 
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NAMESTNIK VODJE 

ime in priimek  

način zaposlitve  

(vpisati: nedoločen čas, določen čas, pogodbeno) 
 

stopnja in smer strokovne izobrazbe  

leta delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki je 

predmet javnega zbiranja prijav 
 

 

- da bo vsa tehnična in ostala oprema v skladu s predpisi, ki urejajo področje obratovanja letališč, 

- da bomo dejavnost izvajali v skladu s sklenjeno pogodbo in vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje 

obratovanja letališč po pravilih stroke in vsemi veljavnimi standardi in normativi v Republiki Sloveniji in 

Evropski  uniji, naše delo predpisano dokumentirali in o njem ustrezno poročali pristojnim inštitucijam, 

- da se zavedamo, da gre za izvajanje dejavnosti, ki je v javnem interesu in bomo zagotavljali vse javne 

dobrine, ki so predmet dejavnosti ter kvalitetno in kontinuirano izvajati dejavnost upravljanja in obratovanja 

letališča v skladu s predpisi, normativi in standardi, 

- da smo sposobni prevzeti izvajanje razpisanih storitev s 01.01.2022, oziroma takoj po podpisu pogodbe, 

- da izkazujemo reference s področja upravljanja letališke infrastrukture in obratovanja letališča skladno z 

zahtevami, in sicer: 

zap. št. navedba referenčnega dela obdobje izvajanja storitev 

   

   

- da izkazujemo reference s področja ravnanja s črpališčem letalskega goriva, in sicer: 

zap. št. navedba referenčnega dela obdobje izvajanja storitev 

   

 

Izjavo podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo. 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe 

in je obvezna sestavina ponudbe.  
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OBRAZEC št. 5 - Izjava o nepovezanosti 

 

 

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA 

 

 

 

Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku 
javnega naročanja): 
 

Naziv: 

 

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

 

Matična številka: 

 

ID za DDV ali davčna številka: 

 

Subjekt je nosilec tihe družbe (tuji subjekt; vpisati DA - NE): 

 

 
 
Lastniška struktura subjekta: 
 
1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki: 
 
Navesti:  
- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 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; 

- vsako fizično osebo, 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. 

 
Fizična oseba 1: 
 

Ime in priimek: 

 

Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, 

poštna številka in kraj): 

 

Delež lastništva: 

 

Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): 
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Fizična oseba 2: 
 

Ime in priimek: 

 

Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, 

poštna številka in kraj): 

 

Delež lastništva: 

 

Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): 

 

 
(v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljuj seznam) 
 
 
1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna 

oseba nosilec tihe družbe: 
 

Naziv pravne osebe: 

 

Sedež pravne osebe: 

 

Delež lastništva subjekta: 

 

ID za DDV ali davčna številka: 

 

Pravna oseba je nosilec tihe družbe* (vpisati DA - NE): 

 

pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb  

(v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse) 

Ime in priimek: 

 

Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, 

poštna številka in kraj): 

 

Delež lastništva: 

 

Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): 

 

 
(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljuj seznam) 
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1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 
so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):  

 
 

Naziv pravne osebe: 

 

Sedež pravne osebe: 

 

ID za DDV ali davčna številka: 

 

Povezana na način: 

 

 
(v kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljuj seznam) 
 
 
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: ____________________ 

 

datum: ____________________         žig    podpis pooblaščene osebe 

        

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

navodilo: Obrazec št. 5 je informativne narave, saj ponudnik lahko priloži lastno izjavo o lastništvu iz katere izhajajo vsi 

podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene 

osebe. Obrazec je obvezen sestavni del ponudbe. 


