
IZJAVA O ODSOTNOSTI KONFLIKTA INTERESOV IN LASTNIŠKI 

STRUKTURI 

 

Spodaj podpisani Jože Šircelj, v lastnem imenu in v imenu SHP - ISTRA društvo s ograničenom 
odgovornošću za trgovinu i putnička agencija, kot njen zakoniti zastopnik, v smislu omejitev 
in določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 158/20) 

izjavljam: 

1. da v trenutku podpisa te izjave nisem neposredno ali posredno povezan1 z Občino Ankaran 

na način, da lahko ta povezava oziroma njen zasebni, finančni ali ekonomski interes vpliva 

na objektivno in nepristransko opravljanje nalog v zvezi z s sklenitvijo pogodbe o odkupu 

nepremičnin za dosego javne koristi (odkupu namesto razlastitve), za nepremičnini s parc. 

št. 1067 in 1069, obe k.o. Oltra, ali vzbuja dvom o moji objektivnosti in nepristranskosti. 

2. da pri sklepanju pogodbe iz prejšnje točke in izvedbi pogodbe ne bom sebi ali komu 

drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes. 

V spodnji tabeli navajam podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu SHP - ISTRA 
društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i putnička agencija, vključno z udeležbo 
tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s SHP - ISTRA društvo s ograničenom 
odgovornošću za trgovinu i putnička agencija. 
 

Ime in priimek Funkcija2 Podpis Datum 

    

    

    

    

    

    

    

 

V……………………., dne …………………….. 

 

SHP - ISTRA 

društvo s ograničenom odgovornošću 

za trgovinu i putnička agencija 

Jože Šircelj 

 
1 Neposredna ali posredna povezava z Občino Ankaran obstaja, kadar je subjekt, zakoniti zastopnik subjekta, njegov prokurist 
ali družbenik z več kot 5% lastniškim deležem v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski 
skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega 
kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec, v zasebnem poslovnem ali 
delovnopravnem razmerju z osebo pri Občini Ankaran, ki vodi postopek za sklenitev predmetne pogodbe, ki sodeluje pri 
pripravi dokumentacije v zvezi s sklenitvijo pogodbe ali njenih delov, ali ki na katerikoli stopnji odloča v postopku ali zakonitim 
zastopnikom Občine Ankaran ali drugim funkcionarjem Občine Ankaran. 
2 Vstavi: Subjekt, ki sklepa pogodbo ali Zakoniti zastopnik subjekta, ki sklepa pogodbo ali prokurist subjekta, ki sklepa pogodbo 
ali družbenik subjekta, ki sklepa pogodbo z več kot 5% lastniškim deležem 


