
 

D.01 IZJAVA KANDIDATA 

V postopku »Izbira statusnega partnerja - prodaja poslovnega deleža v družbi Energetika 

Preddvor d.o.o.«,  

Izjavljamo, da: 

1. na dan oddaje vloge nimamo in 12 mesecev pred rokom za oddajo vlog nismo imeli 

blokiranega nobenega transakcijskega računa oziroma v tem obdobju ni bil izdan 

sklep organa, ki je pristojen za prisilno izterjavo neporavnanih zapadlih obveznosti 

(zlasti sodni in davčni organi), s katerim bi banki, pri kateri imamo odprt račun, naložil 

plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti kandidata iz našega računa. 

2. niti nam niti kateri koli od oseb ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, ni bila izrečena 

pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku  in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 

3. izpolnjujemo obveznosti iz obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 

v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s 

predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države javnega partnerja. Vrednost 

morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge znaša manj kot 50 

eurov.  

4. na dan oddaje vloge smo imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge. 

5. zoper nas se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po 

zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek 

likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; naših sredstev ali poslovanja ne 

upravlja upravitelj ali sodišče; naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene; v 

skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek in ni nastal položaj z 

enakimi pravnimi posledicami 

Priloge: 

- potrdilo vseh bank, pri katerih ima kandidat odprt račun, da kandidat pred 

rokom za oddajo vlog, vključno z dnevom oddaje vlog, ni imel blokiranega 

nobenega transakcijskega računa oziroma v tem obdobju ni bil izdan sklep 

organa, ki je pristojen za prisilno izterjavo neporavnanih zapadlih obveznosti 

(zlasti sodni in davčni organi), s katerim bi banki, pri kateri ima kandidat odprt 

račun, naložil plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti kandidata iz 

njegovega računa 

 

Kraj in datum: Kandidat: 

 

 

 

Žig in podpis: 

 

  

 


