Obrazec za prijavo premoženjskega stanja družinskega člana zavezanca
1. Podatki o nepremičninah
Navedeni sklop podatkov je namenjen vpisu podatkov o nepremičninah v vaši lasti.
Za vsako nepremičnino obvezno izpolnite vseh šest predvidenih polj, in sicer:
»Vrsta«: stanovanjska hiša, počitniška hiša/stanovanje, gospodarsko poslopje, delavnica, kino dvorana,
parcela, zemljišče, gozd in podobno,
»Velikost«: navedite uporabno površino objekta v m2,
»Leto izgradnje«: navedite leto izgradnje stanovanjske hiše oz. napišite, če nedokončan objekt še ni
izgrajen.
»Parcelna številka«: vpišite parcelno številko, ki je navedena v zemljiški knjigi (npr. 1750/1).
»Katastrska občina«: vpišite katastrsko občino, kjer se nepremičnina nahaja in je navedena v zemljiški knjigi
(npr. MIRNA PEČ).
»Naziv pristojnega zemljiškoknjižnega sodišča«: vpišite krajevno pristojno zemljiškoknjižno sodišče.
»Delež«: vpišite svoj lastniški delež (npr. edini lastnik: 1/1, lastnik do polovice: 1/2 itd.).
Izjavljam, da (prosimo obkrožite):
•
•

nisem lastnik ali solastnik nepremičnine v Sloveniji ali v tujini.
sem lastnik ali solastnik ene ali več nepremičnin v Sloveniji ali v tujini.

1. nepremičnina:
Država:

2. nepremičnina:
Država:

Vrsta:

Vrsta:

Velikost m2:

Velikost m2:

Leto izgradnje oz. leto pridobitve:

Leto izgradnje oz. leto pridobitve:

Parcelna številka:

Parcelna številka:

Katastrska občina:

Katastrska občina:

Naziv pristojnega ZK sodišča:

Naziv pristojnega ZK sodišča:

Delež (vnesite v obliki ulomka, npr. »1/2«):

Delež (vnesite v obliki ulomka, npr. »1/2«):

3. nepremičnina:
Država:

4. nepremičnina:
Država:

Vrsta:

Vrsta:

Velikost m2:

Velikost m2:

Leto izgradnje oz. leto pridobitve:

Leto izgradnje oz. leto pridobitve:

Parcelna številka:

Parcelna številka:

Katastrska občina:

Katastrska občina:

Naziv pristojnega ZK sodišča:

Naziv pristojnega ZK sodišča:

Delež (vnesite v obliki ulomka, npr. »1/2«):

Delež (vnesite v obliki ulomka, npr. »1/2«):

5. nepremičnina:
Država:

6. nepremičnina:
Država:

Vrsta:

Vrsta:

Velikost m2:

Velikost m2:

Leto izgradnje oz. leto pridobitve:

Leto izgradnje oz. leto pridobitve:

Parcelna številka:

Parcelna številka:

Katastrska občina:

Katastrska občina:

Naziv pristojnega ZK sodišča:

Naziv pristojnega ZK sodišča:

Delež (vnesite v obliki ulomka, npr. »1/2«):

Delež (vnesite v obliki ulomka, npr. »1/2«):

2. Podatki o premičninah, katerih vrednost presega 10.000 €
Navedeni sklop podatkov je namenjen vpisu podatkov o premičninah v vaši lasti.
Vpisujte samo podatke o premičninah, katerih posamezna vrednost presega vrednost 10.000,00 EUR.
Za vsako premičnino je obvezno potrebno izpolniti naslednji dve polji:
Pri podatku »Predmet« navedite npr. znamko in tip vozila, znamko in tip plovila, vrsto umetniškega dela.
Pri podatku »Opis predmeta« vpišite lastnosti premičnine npr. avtorja umetnine, leto izdelave in druge
karakteristike, ki vplivajo na vrednost premičnine (unikat, starodobnik).
Pri podatku »Vrednost« lahko vpišete tudi okvirno vrednost posamezne premičnine v EUR.
Izjavljam, da (prosimo obkrožite):
•
•

v lasti nimam nobene premičnine, katere vrednost na današnji dan presega 10.000 EUR.
v lasti imam eno ali več premičnin, katerih vrednost na današnji dan presega 10.000 EUR.

1. premičnina
Predmet (premičnina):

2. premičnina
Predmet (premičnina):

Opis:

Opis:

Vrednost:

Vrednost:

3. premičnina
Predmet (premičnina):

4. premičnina
Predmet (premičnina):

Opis:

Opis:

Vrednost:

Vrednost:

5. premičnina
Predmet (premičnina):

6. premičnina
Predmet (premičnina):

Opis:

Opis:

Vrednost:

Vrednost:

3. Denarna sredstva pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah, katerih skupna vrednost
presega 10.000 €
Vpišite podatke o denarnih sredstvih na posameznih računih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih
službah, katerih skupna vrednost presega 10.000,00 EUR.
Če so denarna sredstva v tuji valuti, je njihovo vrednost potrebno izraziti v EUR na dan prijave premoženja.
Izjavljam, da (prosimo obkrožite):
•
•

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

1. račun
Znesek EUR:

2. račun
Znesek EUR:

Naziv finančne institucije:

Naziv finančne institucije:

3. račun
Znesek EUR:

4. račun
Znesek EUR:

Naziv finančne institucije:

Naziv finančne institucije:

4. Podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 €
Vpišite podatke o gotovini, ki ni zajeta v sklop 7., to pomeni, da ni naložena pri bankah, hranilnicah ali
hranilno-kreditnih službah, če skupna vrednost presega 10.000,00 EUR.
Izjavljam, da (prosimo obkrožite):
•
•

nimam gotovine v skupni vrednosti nad 10.000 EUR.
imam gotovino v skupni vrednosti nad 10.000 EUR.

1. gotovina:
Skupni znesek EUR:

2. gotovina:
Skupni znesek EUR:

3. gotovina:
Skupni znesek EUR:

4. gotovina:
Skupni znesek EUR:

5. Podatki o dolgovih, obveznostih oz. prevzetih jamstvih, katerih vrednost presega 10.000€
Vpišite podatke o dolgovih, obveznostih oz. prevzetih jamstvih (poroštvih ipd.), ki presegajo višino
10.000,00 EUR. Vpišite skupen znesek dolga, obveznosti oz. prevzetega jamstva.
Podatke navedite v EUR na dan prijave premoženja.
Izjavljam, da (prosimo obkrožite):
•
•

nimam dolgov, obveznosti oz. prevzetih jamstev v Sloveniji ali v tujini, katerih vrednost presega
10.000 EUR.
imam dolgove, obveznosti oz. prevzeta jamstva v Sloveniji ali v tujini, katerih vrednost presega
10.000 EUR.

1. obveznost
Skupna vrednost EUR:

2. obveznost
Skupna vrednost EUR:

Vrsta obveznosti:

Vrsta obveznosti:

Upnik:

Upnik:

3. obveznost
Skupna vrednost EUR:

4. obveznost
Skupna vrednost EUR:

Vrsta obveznosti:

Vrsta obveznosti:

Upnik:

Upnik:

5. obveznost
Skupna vrednost EUR:

6. obveznost
Skupna vrednost EUR:

Vrsta obveznosti:

Vrsta obveznosti:

Upnik:

Upnik:

6. Podatki o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjev, če njihova skupna vrednost v času prijave
premoženjskega stanja presega vrednost 10.000 €
Navedeni sklop podatkov je namenjen vpisu vrednostnih papirjev, ki jih zavezanec poseduje v času prijave
premoženja in ki niso vpisani v sklopu 11 ali 12.
Pri podatku »Vrsta« vpišite vrsto (npr. delnica, ček, menica, obveznica, točke vzajemnih skladov, ...).
Pri podatku »Oznaka« (npr. MELR) vpišite oznako vrednostnega papirja oz. izdajatelja.
Pri podatku »Število« vpišite skupno število določene vrste vrednostnega papirja.
Pri podatku »Vrednost (EUR)« vpišite skupno vrednost, ki velja v času prijave premoženja. Vrednost je
potrebno vpisati v EUR.
Izjavljam, da (prosimo obkrožite):
•
•

v lasti nimam nobenih vrednostnih papirjev, katerih skupna vrednost presega 10.000 EUR.
v lasti imam vrednostne papirje, katerih skupna vrednost presega 10.000 EUR.

1. vrednostni papirji
Vrsta:

2. vrednostni papirji
Vrsta:

Oznaka:

Oznaka:

ISIN koda:

ISIN koda:

Število:

Število:

Skupna vrednost EUR:

Skupna vrednost EUR:

3. vrednostni papirji
Vrsta:

4. vrednostni papirji
Vrsta:

Oznaka:

Oznaka:

ISIN koda:

ISIN koda:

Število:

Število:

Skupna vrednost EUR:

Skupna vrednost EUR:

7. Druge informacije, ki jih morda želite v zvezi z vašim premoženjskim stanjem posredovati Komisiji za
preprečevanje korupcije

OBVESTILO O PRAVNI PODLAGI ZA VODENJE EVIDENC:
Seznanjen/a sem, da Komisija za preprečevanje korupcije vodi in obdeluje podatke o premoženjskem
stanju družinskih članov zavezancev po 42. in 43. členu ZIntPK, če je ob primerjavi predloženih podatkov z
dejanskim stanjem mogoče utemeljeno sklepati, da zavezanec svoje premoženje oziroma dohodke, z
namenom izogibanja nadzoru po tem zakonu, prenaša na družinske člane.
Seznanjen/a sem, da za opustitev vpisa potrebnih podatkov ali vpis lažnih podatkov v obrazec/prijavo
premoženjskega stanja prekršek po prvem odstavku 77. člena ZIntPK, za katerega je predpisana globa v
višini od 400 do 1200 EUR.
Datum in podpis: ________________________________________________

