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Šolska c. 34, 2382 Mislinja, tel +386(02)88-57-342, fax:+386(02)88-57-340
http://www.mislinja.si; e-mail:obcina@mislinja.si
OBČINSKA UPRAVA

NAVODILO O OMEJITVAH V ZVEZI S SPREJMANJEM DARIL IN OBRAZCI ZA PRIJAVLJANJE
DARIL ZA FUNKCIONARJE

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št, 45/2010) in Pravilnika
o omejitvah in dolţnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS št. 53/2010),
imajo funkcionarji v zvezi s sprejemanjem daril naslednje omejitve:
1. Funkcionar ne sme sprejemati daril in drugih koristi v zvezi z opravljanjem funkcije, razen
protokolarnih daril manjše vrednosti in priloţnostnih daril manjše vrednosti,
2. Funkcionar ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem funkcije niti darila zanemarljive
vrednosti:
če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje,
če je to prepovedano v skladu z drugim zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
če se kot darilo izroča denar ali vrednostne papirje ali dragocene kovine ali
če bi bil njegov sprejem v nasprotju z etičnimi standardi, ki veljajo za posamezne vrste
funkcionarjev.
3. Darilo iz prejšnjega odstavka ne more postati last funkcionarja ali organa in ga je potrebno
zavrniti, vrniti darovalcu oz. z njim ravnati v skladu s predpisi.
4. Prepovedi in omejitve veljajo tudi v primerih, če bi se darilo v zvezi z opravljanjem funkcije
funkcionarja izročilo njegovim druţinskim članom.
5. Za darilo v zvezi z opravljanjem funkcije se ne šteje darilo simbolnega pomena, ki se
tradicionalno izroča ob določenih dogodkih (plakete, značke, zastavice).
6. Protokolarna darila so darila funkcionarjem, ki jih podarijo predstavniki drugih drţavnih
organov, drugih drţav in mednarodnih organizacij ter institucij ob obiskih, gostovanjih ali
drugih priloţnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah.
7. Darila manjše vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 62,59 EUR oziroma katerih
skupna vrednost v posameznem koledarskem letu ne presega 125,19 EUR, če so prejeta od
iste osebe.
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8. Priložnostna darila manjše vrednosti so darila dana ob posebnih priloţnostih, ki ne
presegajo vrednosti 75 EUR in katerih skupna vednost v posameznem letu ne presega 150
EUR, če so prejeta od iste osebe.
9. Darila zanemarljive vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 25 EUR.

Če ţeli darovalec javnemu usluţbencu izročiti darilo v zvezi z opravljanjem funkcije, pa ne gre za
darilo zanemarljive vrednosti, mora funkcionar izpolniti poseben obrazec za prijavo prejetega darila
funkcionarja, ki ga je izdala Komisija za preprečevanje korupcije in je objavljen tudi na spletnih
straneh občine Mislinja, v katerega vpiše:
Podatki o funkcionarju,
Podatki o prejetem darilu ime, priimek, naslov darovalca,
opis darila,
vrednost darila,
razlog za izročitev darila oziroma okoliščine, v katerih je darilo dano,
darilo je postalo last,
datum izročitve darila,
podpis javnega usluţbenca.
Funkcionar izpolnjen obrazec o evidentiranju prejetega darila ali prejeto darilo izroči organu, kjer
funkcionar opravlja funkcijo, to je na Občino Mislinja, kjer se izpolnjen obrazec opremi z zaporedno
številko in se vloţi v seznam daril.
Občina Mislinja vodi seznam daril za funkcionarje in sicer za vsako koledarsko leto posebej.
Za vodenje seznama daril za funkcionarje je na Občini Mislinja pooblaščena direktorica občinske
uprave Ana Skobir.
Mislinja, dne 18.4.2011

Ţupan
Občine Mislinja
Franc ŠILAK, ing.agr.
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Priloga 1:
SEZNAM DARIL V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM FUNKCIJE ZA LETO 2010
Zap.
št.

Priimek in ime ter
naslov darovalca

kratek opis darila

vrednost
darila

datum
prejema

razlog za izročitev darila in
okoliščine prejema

Priimek in ime funkcionarja
in skupna vrednost daril, ki
jih je prejel od iste osebe v
koledarskem letu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
V letu 2010 funkcionarji občine to je svetniki občinskega sveta in župan niso prejeli daril, ki bi presegala vrednost 25 EUR.

Pripravila :
Ana Skobir
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lastnina
darila

