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Obrazec za prijavo premoženjskega stanja

Skladno z 41. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/10) sporočam podatke o
svojem premoženjskem stanju.

1. Osebni podatki

Priimek in ime: TAŠNER VATOVEC MATEJ

Naslov stalnega bivališča:
NAZORJEV TRG 1B, 6000 KOPER - CAPODISTRIA ,
SLOVENIJA

2. Podatki o funkciji oz. delu

1. funkcija oz. delo

Naziv organa:
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, ŠUBIČEVA ULICA
004, 1000 LJUBLJANA

Tip funkcije: FUNKCIONAR - POSLANEC DRŽAVNEGA ZBORA
Opravljanje funkcije: POKLICNO
Datum nastopa: 01. avgust 2014

3. Podatki o funkciji oz. delu, ki sem jih/ga opravljal neposredno pred nastopom trenutne funkcije

1. funkcija oz. delo

Naziv organa:
Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno
središče, Garibaldijeva ulica 001, 6000 Koper -
Capodistria , MŠ: 1810014006 DŠ: 71633065

Tip funkcije: RAZISKOVALEC

4. Podatki o drugih funkcijah in dejavnostih, ki jih opravljam

Izjavljam, da poleg tega ne opravljam drugih funkcij oz. dejavnosti.

5. Podatki o nepremičninah

Izjavljam, da nisem lastnik ali solastnik nepremičnine v Sloveniji ali v tujini.
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6. Podatki o premičninah, katerih vrednost presega 10.000 EUR

Izjavljam, da v lasti nimam nobene premičnine, katere vrednost na današnji dan presega 10.000 EUR.

7. Podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, katerih skupna
vrednost na posameznem računu presega vrednost 10.000 EUR

Izjavljam, da nimam denarnih sredstev pri bankah, hranilnicah ali hranilno-kreditnih službah v Sloveniji ali v tujini, katerih
skupna vrednost presega 10.000 EUR.

8. Podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 EUR

Izjavljam, da nimam gotovine v skupni vrednosti nad 10.000 EUR.

9. Podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih, katerih vrednost presega 10.000 EUR

Izjavljam, da nimam dolgov, obveznosti oz. prevzetih jamstev v Sloveniji ali v tujini, katerih vrednost presega 10.000 EUR.

10. Podatki o danih posojilih, katerih skupna vrednost presega 10.000 EUR

Izjavljam, da nikomur nisem dal posojil, katerih skupna vrednost presega 10.000 EUR.

11. Podatki o lastništvu, oziroma deležih, delnicah, in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi,
zasebnemu zavodu ali drugi zasebni dejavnosti

Izjavljam, da nisem družbenik, tihi družbenik oz. nimam lastniškega deleža ali delnic pravnih oseb, registriranih v Sloveniji ali v
tujini.

12. Podatki o pravnem subjektu, katerega lastnik je subjekt iz točke 11 (posredno lastništvo)

Izjavljam, da nimam posrednih lastniških deležev v pravnih osebah, registriranih v Sloveniji ali tujini.

13. Podatki o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjev, če njihova skupna vrednost, v času prijave
premoženjskega stanja, presega vrednost 10.000 EUR

Izjavljam, da v lasti nimam vrednostnih papirjev, katerih skupna vrednost presega 10.000 EUR.
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Seznanjen/a sem, da Komisija vodi in obdeluje podatke o premoženjskem stanju zavezancev po 41. členu ZIntPK skladno z
določbami devete alineje prvega odstavka 76. člena ZIntPK za namene ugotavljanja zavezancev in njihove istovetnosti,
preverjanja podatkov in odločanja po ZIntPK ter za objavo podatkov in izvajanje pristojnosti komisije in drugih državnih organov
na področju preprečevanja korupcije.

Seznanjen/a sem, da je ravnanje, ko v prijavo o premoženjskem stanju ali v poročilo o spremembah v premoženjskem stanju ne
vpišem potrebnih podatkov ali vpišem lažne podatke prekršek po ZIntPK, za katerega je predpisana globa v višini od 400 do 1200
EUR.

S podpisom potrjujem, da so podatki, ki sem jih navedel v tem obrazcu, popolni, resnični in točni.

   
   

_________________________, torek, 5. avgust 2014 ________________________________________
(kraj in datum) (podpis)
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