
 
 

  STRAN 1 
 

 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 
 

 

Javni partner Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Ime posla 

Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta: »Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k 

Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga z opcijo izgradnje podzemne parkirne hiše Krekov 

trg z ureditvijo Krekovega trga«. 

 

 

Zaradi hitrejše izvedbe postopka je zaželeno, da kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik v ponudbi predložijo 

potrdila iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem 

odstavku 42. člena ZJN-2C.  Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, ki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, 

morajo na tem obrazcu predložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence, na podlagi katerega bo javni 

partner lahko preveril, ali kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2C (Ur.l.RS št. 

128/06, 16/08, 19/10, 18/2011). 

 

 

Pooblastilo je potrebno podati ločeno za kandidata in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika. Če je zakonitih 

zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb ustrezno prekopira glede na 

število zakonitih zastopnikov.  

 



 
 

  STRAN 2 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 

PRAVNIH OSEB 

 
 

 

Projekt javno-zasebnega partnerstva 

Javni partner Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Ime posla 
»Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši,in  ureditev Vodnikovega 

trga z opcijo podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«. 

Podatki o pravni osebi – kandidat 

Polno ime oz. naziv kandidata  

Sedež kandidata  

Občina sedeža kandidata  

Številka vpisa v sodni register 

(št. vložka) 

 

Matična številka podjetja  

Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega posla 

 

 

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam javnega partnerja, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa 

pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje. 

 

 

Pooblastitelj:     V/na ________________, dne __________ 

       Ime in priimek: 

       Podpis in žig: 

 

 



 
 

  STRAN 3 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 

FIZIČNIH OSEB 
 

 

 

Projekt javno-zasebnega partnerstva 

Javni partner Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Ime posla 
»Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši,in  ureditev Vodnikovega 

trga z opcijo podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«. 

Podatki o fizični osebi – zakonitem zastopniku 

Ime in priimek zakonitega 

zastopnika 

 

EMŠO  

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Občina rojstva  

Država rojstva  

Stalno/začasno bivališča Ulica in 

hišna 

številka 

 

Poštna 

številka in 

pošta 

 

Državljanstvo  

Dekliški priimek  

Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega posla  

 

 

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam javnega partnerja, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa 

pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje. 

 

 

Pooblastitelj:     V/na ________________, dne __________ 

       Ime in priimek: 

       Podpis in žig: 

 


