
(Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami)

______________________________

________________________________

________________________________

(Ime in priimek oz. ime pr. osebe, naslov)

 v skladu s 6. - 8. odst. 50. in s  6. - 9. odst 51.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 - nadaljevanju ZSPDSLS-1), 

podajam 

I Z J A V O

da nisem cenilec nepremičnine, ki jo kupujem s strani upravljavca Ministrstva za obrambo - MO  in 
član komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem MO , ter z njimi povezana oseba za kar se 
štejejo:

- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega 
koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali s cenilcem v 
zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do 
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali 
ne,

- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oz. 
posvojitelja,

- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju 

povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave ostaja dvom o njegovi 
nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Seznam cenilcev, podjetji oz. s.p. s katerimi ima MO podpisano pogodbo na podlagi razpisa:

1. TEHNA PROJEKT D.O.O., Ulica talcev 017, 2000 Maribor, kovacic.samo@siol.net

2. LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, LUZ, D.D., Verovškova ulica 064, 1000 Ljubljana, 
info@luz.si

3. INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE D.O.O.. Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, info@inre.si

4. LUZNIK REBEKA S.P. Trg tigrovcev 3, 5220 Tolmin, info@cenitvenepremicnin.com

5. MEDVED DEAN S.P. , Pri viaduktu 10, 2342 Ruše, dean.medved@gmail.com

6. HT PLUS D.O.O. KOMENSKEGA ULICA 30, 1000 Ljubljana, info@htplus.si

Z dne;______________ ________________

                                                                   (podpis/podpis zastopnika pr. osebe in žig)

mailto:kovacic.samo@siol.net
mailto:info@luz.si
mailto:info@inre.si
mailto:info@cenitvenepremicnin.com
mailto:dean.medved@gmail.com
mailto:nfo@htplus.si

	Obrazec_fiz_oz_pravne_osebe_da_nisem.docx



