
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O (NE) POVEZANOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV 
 
 
 
 
Izjavljamo, da smo firma z naslednjim nazivom in sedežem:Click or tap here to enter text. 

ter z davčno številko:Click or tap here to enter text., 

 

a) ki neposredno ali posredno obvladuje drugo družbo, tako da izpolnjujemo enega od 
naslednjih pogojev (obkrožite): 
1. imamo večino glasovalnih pravic v tej družbi; 
2. imamo pravico imenovati ali odpoklicati večino članov uprave oziroma članov 

nadzornega sveta ali drugega organa vodenja ali nadzora te družbe in smo hkrati 
družbenik oziroma delničar te družbe; 

3. imamo pravico izvajati prevladujoč vpliv nad to družbo na podlagi podjetniške 
pogodbe korporacijskega prava ali drugega pravnega temelja; 

4. smo družbenik oziroma delničar v tej družbi in na podlagi pogodbe ali drugega 
pravnega posla, sklenjenega z drugimi družbeniki oziroma delničarji, nadzorujemo 
večino glasovalnih pravic v tej družbi. 

 

 
b) katero neposredno ali posredno obvladuje druga oseba, tako da le ta izpolnjuje enega 

od naslednjih pogojev (obkrožite): 
1. ima večino glasovalnih pravic v naši družbi; 
2. ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov uprave oziroma članov nadzornega 

sveta ali drugega organa vodenja ali nadzora naše družbe in je hkrati družbenik oziroma 
delničar naše družbe; 

3. ima pravico izvajati prevladujoč vpliv nad našo družbo na podlagi podjetniške pogodbe 
korporacijskega prava ali drugega pravnega temelja; 

Firma odvisne družbe Sedež družbe Delež glasovalnih pravic v % 

Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 



 

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., se obvezuje, da bo zgoraj navedene podatke varovala in jih 
uporabljala kot zaupne v skladu s 125. in 126. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 s 
spremembami in dopolnitvam)i. 
 

4. je družbenik oziroma delničar v naši družbi in na podlagi pogodbe ali drugega pravnega 
posla, sklenjenega z drugimi družbeniki oziroma delničarji, nadzoruje večino glasovalnih 
pravic v naši družbi. 
 

 
 

c) ki ima skupne imetnike poslovnih deležev, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi 
katerih so imetniki udeleženi pri upravljanju ali kapitalu, z naslednjimi družbami:  
 

 

 

 

 
 

d) ki ima skupno vodstvo z naslednjimi družbami: 
 

 

 

 
 

e) ki je poslovno povezana z naslednjimi gospodarskimi družbami in/ali samostojnimi 
podjetniki: 
 

- nabavljamo nad 50 odstotkov blaga ali storitev od 

Firma družbe ali samostojnega 
podjetnika 

Sedež družbe ali samostojnega 
podjetnika 

Odstotek povprečne nabave v 
obdobju zadnjega leta 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

 

 

 

Firma obvladujoče osebe Sedež Delež glasovalnih pravic v % 

Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Firma družbe Sedež družbe 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Firma družbe Sedež družbe 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 



 

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., se obvezuje, da bo zgoraj navedene podatke varovala in jih 
uporabljala kot zaupne v skladu s 125. in 126. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 s 
spremembami in dopolnitvam)i. 
 

- dobavljamo nad 50 odstotkov blaga ali storitev 

Firma družbe ali samostojnega 
podjetnika 

Sedež družbe ali samostojnega 
podjetnika 

Odstotek povprečne dobave v 
obdobju zadnjega leta 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

 
f)  druge povezave 

 
- dana poroštva za druge družbe 

 
Firma družbe ali samostojnega 

podjetnika 
Sedež družbe ali samostojnega 

podjetnika 
Znesek poroštvene obveznosti 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

 
 

- druge povezave, na podlagi katerih skupno oblikujemo poslovno politiko in 
delujemo usklajeno z namenom doseganja skupnih poslovnih ciljev ipd. z 
naslednjimi družbami: 

 
Firma družbe ali samostojnega 

podjetnika 
Sedež družbe ali samostojnega 

podjetnika 
Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

 
Zagotavljamo, da so vsi posredovani podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemamo 
vso odgovornost. 
 
V Click or tap here to enter text., dne Click or tap here to enter text.  
 

Odgovorna oseba: 
 

Žig: 



 

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., se obvezuje, da bo zgoraj navedene podatke varovala in jih 
uporabljala kot zaupne v skladu s 125. in 126. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 s 
spremembami in dopolnitvam)i. 
 

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) bo osebne podatke 
pridobljene na predmetnem obrazcu obdelovala za namen odkrivanja ter preprečevanja 
pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti, na podlagi Zakon 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki predstavlja 
pravno podlago za zakonito obdelavo pridobljenih osebnih podatkov. 
 
Ne navedba podatkov ali navajanje neresničnih podatkov lahko prestavlja podlago za 
zavrnitev sklenitve poslovnega razmerja, prekinitve poslovnega razmerja ali izvedbo 
drugih ukrepov skladno z  ZPPDFT-1. 
 
DUTB, d.d. je osebne podatke pridobljene za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja 
denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti dolžna hraniti 10 let po 
prenehanju poslovnega razmerja. Po poteku tega časa bodo podatki izbrisani, uničeni ali 
anonimizirani. 
 
Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati dostop do svojih 
osebnih podatkov, popravek, dopolnitve, prenos (v kolikor je tehnično izvedljivo), 
omejitev obdelave ali izbris podatkov, pod pogoji določenimi s Splošno uredbo o varstvu 
podatkov št. 2016/679 z dne 27.4.2016 ter skladno z relevantno zakonodajo. Posameznik, 
na katerega se podatki nanašajo, ima pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu.  
 
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna 
ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. št. +386 1 429 38 70, e-mail: info@dutb.eu. Uporabniki vaših 
osebnih podatkov pri upravljavcu so Click or tap here to enter text. 
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri DUTB, d.d. je Sabina Novak, e-mail: 
gdpr@dutb.eu. 
 
 


