
PRILOGA 4 
 

Izvajalci s pravicami ali pooblastili 
 
 

1 Podatki po stanju na dan 31. 12. LLLL  
 
 

Podatki o poročevalcu 
2 Matična številka poročevalca  
3 Naziv poročevalca  
4 Ime in priimek kontaktne osebe  
5 Telefonska številka kontaktne osebe  
6 Elektronski naslov kontaktne osebe  
7 Datum izdelave poročila  

 
 

Podatki o izvajalcih s pravicami ali pooblastili 
8 Zap. št. stolpca 1 2 3 …
9 Matična številka izvajalca   

10 Naziv oziroma ime in priimek izvajalca   
11 Naslov pravne osebe izvajalca   
12 Elektronski naslov izvajalca   
13 Opis pravnoorganizacijske oblike izvajalca   
14 Kratek opis vsebine podeljene izključne ali posebne pravice ali 

javnega pooblastila  
 

15 Šifra dejavnosti po SKD* za dejavnost iz pravice ali pooblastila 
iz 14. vrstice  

 

16 Pravni akt, s katerim je bila podeljena pravica ali pooblastilo iz 
14. vrstice  

 

17 Številka pravnega akta iz 16. vrstice   
18 Datum začetka veljavnosti pravice ali pooblastila iz 14. vrstice   
19 Datum, ko se izteče veljavnost pravice ali pooblastila iz 14. 

vrstice  
 

20 Ali je bilo nadomestilo za izvajanje dejavnosti na podlagi 
pravice ali pooblastila iz 14. vrstice določeno z merili 
objektivnosti, sorazmernosti in nepristranskosti?  

 

21 Številka dokumenta iz 20. vrstice   
22 Datum dokumetna iz 20. vrstice   
23 Morebitne opombe   
 
Opomba: 
* SKD – Standardna klasifikacija dejavnosti 

 
Navodilo: 
1. vrstica – poroča se enkrat letno do konca februarja tekočega leta za podatke po stanju na zadnji dan 
preteklega leta (na primer do 29. 2. 2012 za podatke po stanju na dan 31. 12. 2011). 
1. in 7. vrstica – datum se navede v obliki DD.MM.LLLL. 
2. in 3. vrstica – navede se matična številka in naziv tistega državnega organa oziroma organ samoupravne 
lokalne skupnosti, ki je podelil izključno ali posebno pravico ali javno pooblastilo iz 14. vrstice; če je bila izključna 
ali posebna pravica ali javno pooblastilo dodeljena izvajalcu z zakonom, se navede matična številka in naziv 
resornega ministrstva, pristojnega za področje, ki ga tak zakon ureja. 



9., 10., 11. in 12. vrstica – navede se matična številka, naziv oziroma ime in priimek, naslov ter elektronski naslov 
izvajalca (tj. pravna oseba, samostojni podjetnik ali podjetnica ozrioma zasebnik ali zasebnica), kateremu je 
podeljena izključna ali posebna pravica za izvajanje dejavnosti v splošnem interesu iz 14. vrstice. 
13. vrstica – navede se pravnoorganizacijska oblika pravne osebe iz 10. vrstice, kot na primer delniška družba, 
družba z omejeno odgovornostjo, javni zavod, javni sklad, javna agencija, samostojni podjetnik ipd. 
14. vrstica – navede se kratek opis vsebine podeljene izključne ali posebne pravice ali javnega pooblastila, kakor 
na primer: osnovnošolsko izobraževanje, predšolska vzgoja, muzejska dejavnost, zobozdravstvena dejavnost za 
mladino, lekarniška dejavnost, patronaža in zdravstvena nega, urejanje in čišenje javnih površin, zbiranje in 
prevoz komunalnih odpadkov, redno vzdrževanje cest ter drugih prometnih površin, javna veterinarska služba, 
usposabljanje za varno ravnanje z orožjem, zatočišče za živali prostoživečih vrst, trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo ipd. 
16. vrstica – navede se en ali več pravnih aktov, s katerimi je bila podeljena pravica ali pooblastilo iz 14. vrstice, 
kakor na primer: Koncesijska pogodba o izvajanju zobozdravstvene dejavnosti, Odlok o koncesiji za javno službo 
urejanje  javnih parkirišč, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda XY, Ustanovitveni akt Ustanove XxYy, Pogodba o 
najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, Odlok o občinskih cestah, Sklep občinskega sveta o podelitvi 
koncesije, Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb in Uredba o 
izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb ipd.  
20. vrstica – navede se ena izmed možnosti: če je bilo nadomestilo za izvajanje dejavnosti na podlagi izključne ali 
posebne pravice ali javnega pooblastila iz 14. vrstice določeno z merili objektivnosti, sorazmernosti in 
nepristranskosti (tj. če so višine stroškov ali cen ali tarif določene na podlagi zbiranja konkurenčnih ponudb ali 
ekonomske analize stroškov in prihodkov primerljivega, dobro vodenega in poslujočega ter primerno 
opremljenega podjetja) se navede ena izmed naslednjih dveh možnosti: »DA – zbiranje ponudb« ali »DA – 
ekonomska analiza«, oziroma se navede »NE«, če nadomestilo za izvajanje dejavnosti na podlagi izključne ali 
posebne pravice ali javnega pooblastila iz 14. vrstice ni bilo določeno v skladu z merili objektivnosti, 
sorazmernosti in nepristranskosti (tj. če višine stroškov ali cen ali tarif niso bile določene na podlagi zbiranja 
konkurenčnih ponudb ali ekonomske analize stroškov in prihodkov primerljivega, dobro vodenega in poslujočega 
ter primerno opremljenega podjetja). 
21. vrstica – če je v 20. vrstici polje izpolnjeno z navedbo »DA – zbiranje ponudb«, se navede številka dokumenta 
o opravljenem izboru najustreznejšega ponudbnika, na podlagi zbiranja konkurenčnih ponudb; če je v 20. vrstici 
polje izpolnjeno z navedbo »DA – ekonomska analiza«, se navede številka dokumenta, ki vsebuje ekonomsko 
analizo stroškov in prihodkov primerljivega, dobro vodenega in poslujočega ter primerno opremljenega podjetja; 
če je v 20. vrstici polje izpolnjeno z navedbo »NE«, se pusti to polje prazno. 
22. vrstica – če je v 20. vrstici polje izpolnjeno z navedbo »DA – zbiranje ponudb«, se navede datum dokumenta 
o opravljenem izboru najustreznejšega ponudbnika, na podlagi zbiranja konkurenčnih ponudb; če je v 20. vrstici 
polje izpolnjeno z navedbo »DA – ekonomska analiza«, se navede datum dokumenta, ki vsebuje ekonomsko 
analizo stroškov in prihodkov primerljivega, dobro vodenega in poslujočega ter primerno opremljenega podjetja; 
če je v 20. vrstici polje izpolnjeno z navedbo »NE«, se pusti to polje prazno. 
23. vrstica – navedejo se morebitna dodatna pojasnila, ki pomagajo k razumevanju navedenih podatkov. 
Od 8. do 23. vrstice se lahko zamenjajo v stolpce od 8 do 23. 
 




