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OBR-I/3 
Prijavitelj _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Naročnik  Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 
Maribor 
 

P R I J A V A, št. ____________ 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod 
številko objave JN______________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo 
ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.  
Podatki o gospodarskem subjektu: 
Firma oz. ime 
 

Zakoniti zastopnik 
 

Davčna številka 
 

Številka transakcijskega računa 
 

Matična številka 
 

Naslov 
 

Številka telefona 
 

Številka fax-a: 
 

Elektronska pošta za obveščanje prijavitelja 
 

Kontaktna oseba prijavitelja za obveščanje 
 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 
 

 
Datum: ____________________ 
 

Žig in podpis prijavitelja 
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OBR-I/4 

Prijavitelj __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Naročnik   
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 
Maribor 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko 
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
pranje denarja. 
Da kot prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi 
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti. 
2. Da: 
- nismo v stečajnem postopku;  
- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi 

s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri 
imamo sedež, ali določbami države naročnika; 

- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi 
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali 
določbami države naročnika. 

3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka prisilne 
poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z 
našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali 
nismo v katerem koli podobnem položaju;  
4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana 
velika strokovna napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,  
5. Da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 
predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali 
teh informacij nismo zagotovili. 
6. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register. 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno 
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES 
izpostava _______________številka__________________ . 
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B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona 
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ 
izdano pri _____ dne ________________. 
Smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v 
primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne 
organizacije, zbornice ali podobno). 
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja 
in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni 
register Slovenije. 
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke 
B, obkrožite točko C.) 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni 
in resnični. 

Priloga za prijavitelje, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne 
organizacije:   

• potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu ali  
• lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet 

javnega naročila, ne potrebujejo.  
Naročnik bo za prijavitelje, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje 
izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2. točke te izjave za sodelovanje, zaprosil pristojne organe v 
državi, v kateri ima prijavitelj svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se 
morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali prijaviteljem. 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 

naročila; 
 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 

zadnjih treh letih; 
 da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis 
»_________________________________________________________«, objavljen na 
Portalu javnih naročil in Uradnem listu Evropske unije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ____________________ 

Žig in podpis prijavitelja 
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OBR-I/5 
Prijavitelj:  _________________________________________________________________ 
Polni naziv podjetja: _________________________________________________________ 
Sedež in njegova občina: ______________________________________________________ 
Št. vpisa v sodni register: _____________________________________________________ 
Št. vložka: __________________________________________________________________ 
Matična številka podjetja: ____________________________________________________ 
 
 
Naročnik: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 
2000 Maribor 
 
 
 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik __________________________________ 
____________________________________________, za namene javnega razpisa 
_______________________________________________________________________, 
objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave 
JN_______________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so 
pooblaščene za zastopanje: 
a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  
stalno bivališče ____________________________________________________________. 
b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  
stalno bivališče ____________________________________________________________. 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis 
»_________________________________________________________«, objavljen na 
Portalu javnih naročil in Uradnem listu Evropske unije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ___________________ Žig in podpis prijavitelja 
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OBR-I/6  

Prijavitelj: _________________________ 
 
 
Naročnik:  
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,  
Grajska ulica 7, 2000 Maribor 
 
 

PREDLOG FINANČNE KOSTRUKCIJE 
(Prijavitelj pripravi predlog finančne konstrukcije izgradnje podzemne garažne hiše z 
ureditvijo Glavnega trga in Starega perona v Mariboru . V predlogi predvidi delež lastnih 
sredstev, delež sredstev drugih soinvestitorjev, bančna sredstva in podobno. V predlogu 
predvidi tudi ceno za urno in dnevno parkiranje ter okvirni rok izgradnje objekta.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Datum:__________________                                       Žig in podpis prijavitelja: 
 
 
 
 
Ta predlog je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis 
»_________________________________________________________«, objavljen na 
Portalu javnih naročil in Uradnem listu Evropske unije. 



 
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.; skrajšano ime: JP GSZ; matična številka: 
1306383000; ID za DDV SI13079425; sedež: Grajska ulica 7, Maribor; osnovni kapital: 22.876,00 EUR;  

srg: 2003/00903, Okrožno sodišče Maribor 
 

 
OBR-I/7 

Prijavitelj: ________________________________________________________________ 
 
 
Naročnik:  
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,  
Grajska ulica 7, 2000 Maribor 
 
Kot prijavitelj, dajemo naslednjo 
 

IZJAVO 
 
Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih izvajali ali izvajamo primerljive gradnje za 
naslednje naročnike oziroma druge gospodarske subjekte. 
  
SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH GRADENJ V LETIH 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 
Zap. 
št. Pogodbeni partner Predmet pogodbe Leto 

realizacije 
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5. 
 

   

 
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis 
»_________________________________________________________«, objavljen na 
Portalu javnih naročil in Uradnem listu Evropske unije. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:__________________                                                              Žig in podpis prijavitelja: 
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