
 

  

 
 
 
 
 
 

 

DRUGE ZAHTEVE 
 
 

Potencialni investitor __________________________________ 
 (pravna ali fizična oseba1) 

 
izjavljam, da ne sodim med spodaj navedene osebe: 

 osebo, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za osebo, 
povezano z družbo            KRAŠKI ZIDAR d.d. - v stečaju in KONSTRUKTOR INVEST 
d.o.o. - v stečaju                (v nadaljevanju: dolžnik); 

 družbenika dolžnika, čigar delež v kapitalu dolžnika je večji od 5 %, razen če je 
pridobitelj terjatve Republika Slovenija, Slovenski državni holding ali Kapitalska 
družba, d. d.; 

 pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz prejšnjih alinej delež oziroma katere 
član poslovodstva ali prokurist je oseba, ki je bila član poslovodstva ali prokurist 
dolžnika v obdobju treh let pred nastankom terjatve, razen če gre za osebo, ki je 
z osebo iz prve ali druge alineje tega odstavka povezana tako, da je Republika 
Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme; 

 fizično osebo, ki je z družbenikom dolžnika v razmerju ožje povezane osebe, kot 
jo določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, in temu družbeniku 
pripada večina deležev dolžnika ali večina glasovalnih pravic; 

 fizično osebo, ki je bila član poslovodstva ali prokurist dolžnika v obdobju treh let 
pred nastankom terjatve; 

 fizično osebo, ki je s fizično osebo iz prejšnje alineje v razmerju ožje povezane 
osebe, kot jo določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti; 

 osebo, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, neizpodbitno 
domneva, da z osebo iz pete ali šeste alineje tega odstavka deluje usklajeno, razen 
če gre za osebo, ki je z osebo iz pete ali šeste alineje tega odstavka povezana tako, 
da je Republika Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme. 

 pravno osebo, ki je opravljala pregled kakovosti sredstev bank in obremenitvene 
teste bank v letu 2013; 

                                                           
1 Če je potencialni investitor pravna oseba naj zakoniti zastopnik pravne osebe obrazec izpolni dvakrat in 

sicer v imenu pravne osebe in v svojem imenu. Obrazec morajo v svojem imenu izpolniti vsi zakoniti 
zastopniki pravne osebe.  



 

 

 pravno osebo, ki je kapitalsko povezana s pravno osebo, ki je opravljala preglede 
kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013; 

 pravno osebo, ki ji poslovno svetuje pravna oseba, ki je opravljala preglede 
kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste v bankah leta 2013, ali ki ji 
poslovno svetuje posameznik, ki je kot zaposleni v teh pravnih osebah ali kot 
podizvajalec teh podjetij sodeloval pri pregledu kakovosti sredstev bank in 
obremenitvenih testih bank v letu 2013. 
 

 
Spodaj podpisani                __________________________            (potencialni investitor - 
pravna ali fizična oseba) potrjujem, da sem seznanjen, da je informacija o zgoraj 
navedenem dolžniku zaupna informacija skladno z Zakonom o bančništvu – Zban-2 ter da 
jo bom kot tako varoval ter preprečil njeno razkritje. Zaupno informacijo bom hranil po 
enakih standardih varstva, kot jih uporabljam za varovanje lastnih zaupnih informacij, 
vendar najmanj po standardih, ki se glede tovrstnih zaupnih informacij štejejo za 
primerne.  
 
 
Kraj in datum:______________________ 
 
 
 

Podpis:       Žig2: 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2 V primeru, da pravna oseba posluje z žigom 


