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IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE  

 
 

Ime in priimek:       

EMŠO:       
 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil(-a) pravnomočno obsojen(-a) za 

kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-

UPB5; ZJN-2): 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. 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),        

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

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

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),        

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

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

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 
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