V skladu s 30. dlenom Statuta Obdine Oplotnica (Ur. l. RS, 5t. 29/99,11O2,38/03 in 35/2012),
dolodbami Uredbe o omejitvah in dolZnostih javnih usluZbencev v zvezi s sprejemanjem daril
(Uradni list RS, 5t. 58/03) ter 30. in 32. dlenom Zakona o integriteti in prepredevanj u
korupcije (Ur. L RS, St.45l10), izdaja Zupan Obdine Oplotnica naslednji

PRAV|LN|K O NAetNU RAZPOLAGANJAZ DARII-!, KIJIH SPREJME
FUNKCIONAR IN JAVNI USLUZBENEC

I. SPLOsNE DOLOEBE

f . ilen

jih v zvezi z opravljanjem funkcije sprejme
funkcionar (Zupan in obdinski svetniki) in javni usluZbenec obdinske uprave obdine
Oplotnica, vodenje seznama daril in druga izvedbena vpraianja v zvezi z omejitvami in
Ta pravilnik ureja nadin razpolaganja z darili, ki

dolZnostmi funkcionarjev in organov, v katerih funkcionarji opravljajo svojo funkcijo.
2. dlen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imalo za potrebe tega pravilnika naslednji
pomen:
1. darilo je stvar, pravica ali storitev, kijoje mogode finandno ovrednotiti,
2. protokolarna darila so darila, ki jih izrodijo predstavniki drugih drLav in mednarodnih
organizacij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priloZnostih ter druga darila, dana v
podobnih okoli5dinah,
3. priloZnostna darila manj 5e vrednosti (se evidentirajo, de vrednost presega 25'00 €') so
daril4 ki so funkcionarjem in javnim usluZbencem izrodena ob priloZnostih, v katerih
se ljudje tradicionalno obdarujejo in katerih vrednost ne presega 75,00 €, oziroma
katerih skupna vrednost v posameznem koledarskem letu ne presega 150'00 €, de so
prejeta od iste osebe,
4. spominski znaki, kot so plakete, znadke, zastavice in podobno, niso darila po tem

pravilniku,
5. vrednost darilaje trZna cena darila oziroma razlika med trZno in pladano ceno darila,
6. organje drZavni organ ali organ lokalne skupnosti,
7. seznam daril je po dasovnem zaporedju vodena zbirka obrazcev za evidentiranje
prejetega darila funkcionarja.

II. PREPOVED OZTROMA OMEJITVE SPREJEMANJA DARIL
3. dlen

Funkcionar in javni usluZbenec ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem funkcije, razen
protokolamih daril in priloZnostnih daril manj5e vrednosti.
PriloZnostna darila manj5e vrednosti postanejo last funkcionarja in javnega usluZbenca.
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Protokolama darila in priloZnostna daila, za katera se po sprejemu ugotovi, da presegajo
vrednost 75,00 €, oziroma katerih skupna vrednost presega 150,00 €, de so prejeta od iste
osebe, postanejo last drZave oziroma lokalne skupnosti.
Med priloZnostna darila manj5e vrednosti ne Stejejo darila:
- katerih izloditev oziroma sprejem bi pomenila kaznivo dejanje,
- katerih izloditev ali sprejem je prepovedan s predpisi,
- izrodena v obliki denarja, vrednostnih papirjev ali dragocenih kovin,
- katerih sprejem bi bil kako drugade v nasprotju z etidnimi standardi,
posamezne vrste funkcionarj ev.

ki veljajo za

Darila iz prej5njega odstavka ne morejo postati last funkcionarja in ne drZave ali lokalne
skupnosti in jih je potrebno zavrrliti, vrniti darovalcu oziroma z njimi ravnati v skladu s
predpisi.
Prepoved in omejitve iz tega Elena veljajo tudi v primerih, de bi se darilo
opravljanjem funkcije funkcionarja izrodilo njegovim druZinskim dlanom.

v

zvezi z

III. RAVNANJE V PRIMERU SPREJEMA DARILA
4. dlen

Funkcionar mora v primeru sprejema darila takoj, ko je to mogode, izpolniti obrazec za
evidentiranje prejetega darila in ga izroditi organu, v katerem opravlja funkcijo.

V obrazec mora vpisati naslednje podatke: svoje osebno ime in funkcijo, ki jo opravlja, ime,
priimek in naslov darovalca oziroma naziv in sedeZ pravne osebe ali organa" de je bilo darilo
dano v imenu pravne osebe ali organa, datum sprejema darila, navedbo ali gre za protokolamo

ali priloZnostno darilo, vrsta darila, vrednost darila, navedbo, na kak5en nadin se je dolodila
vrednost darila, razlogi za izroditev darila in okoli5dine, v katerih je bilo darilo izrodeno,
navedbo ali je darilo postalo last funkcionarja ali drZave oziroma lokalne skupnosti in skupno
vrednost daril, ki jih je funkcionar Ze prejel od istega darovalca v koledarskem letu, datum
izpolnitve obrazca in podpis funkcionarja.
Ce darilo sprejme druZinski dlan funkcionarja, je funkcionar dolZan izpolniti obrazec in ga
izroditi osebi, zadolleni za vodenje seznama pri organu, kjer funkcionar opravlja funkcijo.
Protokolama darila in priloZnostna darila, ki postanejo last drZave ali lokalne skupnosti mora
funkcionar takoj po prejemu oziroma takoj, ko je to mogode, izroEiti osebi, ki je zadolLena za
vodenje seznama daril pri organu, kjer funkcionar opravlja funkcijo.
O izroditvi obrazca o evidentiranju prejetega darila ali izroditvi darila organu, kjer funkcionar
opravlja funkcijo, se funkcionarju na njegovo zahtevo izda pisno potrdilo.
5. dlen

Organ,

v

katerem funkcionar opravlja funkcijo, opremi izpolnjen obrazec

Stevilko in pa vloZi v seznam daril.
t:\PROTIKORUPcUSKA KOMISUA\NAeRT INTIGRITETE\NAeRT 2012\Pravilnik o natinu razpolaganja z darili.do0(

z

zaporedno

