
 

 

PRILOGA 3 
 
SEZNAM POVEZANIH OSEB 
 
Seznam povezanih oseb za vsako povezano osebo vsebuje:  
1. zaporedno številko; 
2. datum nastanka povezanosti; 
3. datum vnosa spremembe; 
4. ime in priimek fizične osebe oziroma firma pravne osebe; 
5. naslov stalnega bivališča oziroma sedež prave osebe (ulica, hišna številka, pošta, kraj, 

država); 
6. datum rojstva oziroma matična številka pravne osebe; 
7. šifro vrste povezanosti osebe z družbo za upravljanje iz spodnjega šifranta; 
8. datum prenehanja povezanosti. 

 

Vrsta povezanosti: Šifra 
 

kot ožji družinski člani, in sicer kot zakonec 
oziroma oseba, s katero živi v življenjski 
skupnosti, ki ima po zakonu, enake 
premoženjske posledice kot zakonska zveza, 
ali oseba,s katero živi v istospolni partnerski 
skupnosti po zakonu, ki ureja istospolne 
partnerske skupnosti 

A1 

kot ožji družinski člani, in sicer kot otroci 
oziroma posvojenci te osebe ali osebe iz 
prejšnje alineje, ki nimajo polne poslovne 
sposobnosti 

A2 

kot ožji družinski člani, in sicer druga oseba, 
ki nima polne poslovne sposobnosti in ji je 
dodeljena v skrbništvo 

A3 

tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se 
štejejo za povezane po prvem odstavku 20. 
člena ZISDU-2 in po 1., 3., 4. in 5. točki 
drugega odstavka 20. člena ZISDU-2, 
skupaj, neposredno udeležene v drugi osebi 

B1 

tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se 
štejejo za povezane po prvem odstavku 20. 
člena ZISDU-2 in po 1., 3., 4. in 5. točki 
drugega odstavka 20. člena ZISDU-2, 
skupaj, posredno udeležena v drugi osebi 

B2 

tako, da je v obeh osebah udeležena ista 
oseba oziroma osebe, ki se štejejo za 
povezane po prvem odstavku 20. člena 
ZISDU-2 in po 1., 2., 4. in 5. točki drugega 
odstavka 20. člena ZISDU-2 

C 

tako, da tvorijo pogodbeni koncern ali 
koncern z razmerjem enakopravnosti po 
ZGD-1 

D 

kot člani uprave E1 
kot člani nadzornega sveta E2 
ožji družinski član osebe iz E1 F1 
ožji družinski člani osebe iz E2 F2 
 


