
OBVESTILO O OMEJITVAH FUNKCIONARJEV V ZVEZI S 
SPREJEMANJEM DARIL 

 
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo), imajo funkcionarji naslednje omejitve: 
 
 

1. PREPOVED IN OMEJITVE SPREJEMANJA DARIL 
 
Funkcionar ne sme sprejemati daril ali drugih koristi (v nadaljnjem besedilu: darila) v 
zvezi z opravljanjem funkcije, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše 
vrednosti.  
 
Protokolarna darila so darila funkcionarjem, dana s strani predstavnikov drugih državnih 
organov, drugih držav in mednarodnih organizacij in institucij, ob obiskih, gostovanjih ali 
drugih priložnostih, ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah.  
 
Priložnostna darila manjše vrednosti so darila, dana ob posebnih priložnostih, ki ne 
presegajo vrednosti 75 EUR in katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 150 
EUR, če so prejeta od iste osebe. V nobenem primeru se kot darilo manjše vrednosti ne sme 
sprejeti denarja, vrednostnih papirjev ali dragocenih kovin.  
 
Darila zanemarljive vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 25 EUR. 
 
Ne glede na njihovo vrednost funkcionar ne sme sprejemati daril, ki so ali bi lahko vplivala na 
objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije.  
 
Prepovedi in omejitve iz tega člena veljajo tudi za družinske člane funkcionarja. 
 
 

2. SEZNAM DARIL 
 
Sprejeta darila in njihovo vrednost vpiše v seznam daril organ oziroma organizacija, v kateri 
funkcionar, ki je sprejel darilo, opravlja funkcijo.  
 
V seznam daril iz prejšnjega odstavka se ne vpisujejo darila, katerih vrednost ne presega 
vrednosti 25 EUR.  
 
Protokolarna ali priložnostna darila, ki presegajo vrednost 75 EUR, postanejo last lokalne 
skupnosti oziroma organizacije, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo.  
 
 

3. POSREDOVANJE SEZNAMOV DARIL KOMISIJI 
 
Organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, kopije teh seznamov za preteklo 
leto posredujejo komisiji do 31. marca tekočega leta.  
 
Če komisija pri pregledu seznama ugotovi odstopanje od zakonskih meril, določenih v 30. 
členu tega zakona, o tem obvesti organ oziroma organizacijo, ki ji je posredovala seznam.  
 



Na podlagi zbranih podatkov komisija pripravi javni katalog daril, sprejetih v preteklem letu, 
in ga objavi na svoji spletni strani. 
 
 

4. DARILA IN OBJEKTIVNOST OPRAVLJANJA FUNKCIJE 
 
Komisija pri spremljanju izvajanja določb tega zakona glede sprejemanja daril ocenjuje, ali je 
posamezen funkcionar sprejemal darila ali si pridobival koristi, ki so ali bi lahko vplivale na 
objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije.  
 
Če komisija oceni, da je posamezen funkcionar sprejemal darila ali si pridobival koristi, ki so 
ali bi lahko vplivale na objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije, o tem 
nemudoma obvesti organe odkrivanja in pregona, po potrebi pa tudi druge pristojne organe. 
  
Če komisija ugotovi, da je funkcionar sprejemal darila, ki so ali bi lahko vplivala na 
objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije, darila na podlagi odločbe komisije 
postanejo last lokalne skupnosti. 
 
 

5. DARILA DRŽAVNIM IN LOKALNIM ORGANOM TER NOSILCEM JAVNIH 
POOBLASTIL 

 
Lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil lahko sprejemajo darila samo v primerih in pod 
pogoji, kot jih določa zakon. 
 
Organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ne glede na določbe drugih zakonov ne 
smejo sprejemati daril, ki vplivajo ali bi lahko vplivala na zakonitost, objektivnost in 
nepristranskost njihovega delovanja.  
 
Če komisija ugotovi, da je organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil sprejel darilo, 
ki vpliva ali bi lahko vplivalo na zakonitost, objektivnost in nepristranskost njegovega 
delovanja, darilo na podlagi odločbe komisije postane last lokalne skupnosti. 
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