
V sklctdu z Zakonom o javnih usluibencih (Uradni list RS, 5t. 63/07-uradno preCiSCeno besedilo, 65/08, 69/0&
ZTFI-A in 69108-Z7,war-E), Uredbo o onejitvah in dolinostih javnih usluibencev v arczi s sprejemanjem daril
(UL RS 3t. 58/2003) in 18. in 19. ilena Kodeksa rovnanjajovnih usluibencev (UL RS it. 8/2001) izdajam nasle&ji

PRAVILNIK

o

SPREJEMANJU DARIL V ZVEZl Z OPRAVUANJEM SLUZBE

l. dlen

S tem pravilnikom se urejajo omejitve in dolZnosti javnih usluZbencev OS Cerklje ob Krki (v nadaljevanju: Sola), ki

opravljajo javne naloge, glede sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem sluibe, nadin razpolaganla s temi darili,
nadin vodenja seznama tako prejstih daril in druga izvedbena vpraianja v zvezi s tem.

2. Elen

(l) Pojmi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:

- dariloje vsaka stvar, pravica ali storitev, kijoje mogode finandno ovrednotiti;
- protokolamo dariloje darilo, ki ga izrodi funkcionar alijavni usluZbenec drugih drZav ali mednarodnih organizacij
ob obiskih, gostovanjih ali drugih priloinostih ter drugo darilo, dano v podobnih okoliSdinah;
- darilo manjSe vrednostije darilo, katerega vrednost ne presega 62,59 e ali katerih skupna vrednost od iste osebe v
posamezrem koledarskem letu ne presega 125,18 €;
- darilo zanemarljive vrednostije darilo manjSe vrednosti, katerega vr€dnost ne presega 20,86 €;
- darilo vedje vrednosti je darilo, katerega vrednost presega 62,59 € ali sestevek daril manjse vrednosti, prejetih od
iste osebe v posamemem koledarskem letu, kate h skupna vrednost presega 125,18 €.

(2) Vrednost darilaje trira cena darila ali razlika med trZno in pladano ceno darila.

(3) Ta pravilnik se uporablja zgolj za darilav anezi z opravljanjem sluZbe.

(4) Za darila y zvezi z opravljanjem sluZbe se v nobenem primeru ne ltejejo darila simbolnega pomena, ki se

tradicionalno izrodajo po dolodenih dogodkih (npr. po kultumih prirediwah,.. ).

(5 ) V tem pravilniku uporabljeni inazi javni usluZbenec, ravnatelj Sole in drugi izrazi, zapisani v moski slovnidni

obliki. so zaoisani kot ner.t alni izrazi za mo5ke in Zenske.

3. dlen

(f) UsfuZbenec ne sme zaht€vati ali sprejemati nikakrsnih daril, uslug gostoljubnosti ali druge koristi z.ase ali za

svojo druZino, bliinje sorodnike, prijatelje, osebejavnega ali zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel poslovne ali
politidne stike, ki bi lahko vplivali ali ustvarjali videz, da rplivajo na nepristranskost, s katero opravljajavne naloge,

ali ustvarjajo ati bi lahko ustvarjali videz, da so nagrada v zvezi z opravljanjem javnih nalog, razen obidajne
gostoljubnosti ali protokolamih in drugih daril manj5e vrednosti.

(2) Omejitev iz prejsnjega odstavka v€lja tudi za usluibendevega zakonca ali izven zakonskega partnerja, njihove
otroke, stade ter vse osebe, ki Zivijo z usluZbencem v skupnem gospodinjstvu (v nadaljevanju: bliZnje osebe).

(3)Da la vedje vrednosti postanejo last Sole, ki jih mora uporabiti v skladu z namenom njegove ustanovitve ali za

opravljanje d€javnosti, za katero je bil ustanovljen. Ce taksna uporaba darila ni mogoda in ne gre za protokolamo

darilo, gaje treba prodati v skladu s predpisi. Protokolama darila veije vrednosti v vsakem primeru ostanejo v lasti

5ole.



(4) eeje usluibencu ponujeno darilo vedje vrednosti v obliki storitve, je usluZbenec ne sme sprejeti.

(5) V primeru, da usluZbenec ugotovi, da gre za darilo vedje vrednosti, ki ni protokolamo, mora o tem in o
posledicah takoj obvestiti darovalca. Ce darovalec pri darilu kljub aemu vztraja ali se sprejemu darila ni mogoae

izogniti, ga je usluZbenec ali bliZnja oseba dolZan izroditi loli ali osebi, pooblaSdeni razpolagati z darili ali pa

darovalca napotiti neposredno na predstojnika Sole. V primeru prejetja prolokolamega darila vedje vrednosti, ga

mora usluZbenec sprejeti in ga brez obveSdanja darovalca takoj iaoditi ioli ali osebi, poobla{deni razpolagati z njimi.

4. dlen

(l) UsluZbenec ne sme v nobenem primeru sprejai darila, ie:

- bi njegova izroditev ali sprejem pomenila kaznivo dejanjg

-je to prepovedano v skladu z drugim predpisom ali
- se kot darilo izroda denar ali vrednostne papirje.

(2) Darilo iz prejSnjega odstavka ne mor€ postati last sole.

5. dlen

(l) Usluibenec, ki so mu bile ponujene nedovoljene ugodnosti iz prvega odstavka 3. dlena tega pravilnika,
mora ukrepati na nastednji nadin:

- zar.rne nedovoljeno ugodnost;
- poskuia identificirati osebo, kije ponudbo dala in naj se izogiba dolgotrajnim stikom z njo;
- de darila ni mogode zavmiti ali vmiti darovalcu, ga shrani in ga ne uporablja ter o vsem nemudoma obv€sti
predstoj nika Sole;

- po moznosti o stvari pridobi pride;
- dim prej pripravi pisni uradni zaznamek o ponudbi, poskusu izroditve ali izroditvi nedovoljene ugodnosti;
- nadaljujo z opravljanjem javnih nalog zlasti nalog, v zvezi s katero mu je bila ponujena nedovoljena ugodnost.

(2) Ceje usluibenec v dvomu glede tega" ali lahko sprejme ugodnosti, se mora posvetovati z ravnateljem Sol€.

6. ilen

Sola na vidnem mestu objavi v svojih uradnih in drugih prostorih, v kat€rih posluje s strankami, katere so omejitve v
zvezi s sprejernanjem daril s strani usluZbencev in kakSen je postopek v primeru njihove izroditve, zlasti posledice
izroditve darila vedje vrednosti.

7. dlen

(l) Usluibenec mora o vsakem Fejetom dadlu, ki ni darilo zanemarljive vr€dnosti, izpolniti poseben obrazec,
na katerega se vpisujejo:

- ime, priimek in naslov darovalc4

- de se darilo izroda v imenu organa ali pravne osebe, navedbo tega organa ali pravne osebe,

- opis daril4
- ocenjena vrednost darila,

- lazlog 22, iaoeit.rv darila ali okoliSCing v katerih je darilo dano,

- datum izroditve darila,

- podpis usluZbenca.



(2) UsluZbenec je dolZan predloZiti obrazec za rpis v seznam daril najkasneje v petih dneh od prejema darila. O
predloZitvi obrazca se usluZbencu na njegovo zahtevo izda pisno potrdilo.

(3) Ce darovalec usluZbencu ne poda zaht€vanih podatkov ali so podatki oditno neresnidni, mora usluibenec zavmiti
sprejem takega darila.

(4) ee usluZbenec dvomi v resnidnost od darovalca pridobljenih podatkov, jih mora preveriti, de je to mogoee. ae
dvomi v resnidnost navedene vrednosti darila, mora ugotoviti, kak3na je obidajna trZna cena takega darita. Ce je
usluZbenec darilo prejel po poiti ali na drug posreden nadin, mora izpolniti obrazec na podlagi podatkov, kijih lahko
ugotovi na podlagi samega darila ali iz drugih okolisdin.

(5) ie v skfadu s prej5njim odstavkom ni mogode ugotoyiti podatkoy o darovalcu, vrednosti darila in/ali razlogu za
darilo in de usluZbenec Sele naknadno ugotovi, da so podatki neresnidni in ugotovi, da gre za darilo vedje vrednosti,
usluZbenec ravna v skladu s p€tim odstavkom 3. dlena tega pravilnika.

8. dlen

(1) Podatki o sprejetem darilu, qjegovi vrednosti, osebi, od katere je darilo sprejeto in &ugih okoli5dinah, se vpiSejo

v seznam daril. Podatke za vpis je dolZan sporoditi uslu2ben€c, ki je darilo prejel in sicer tudi v primeru, da so

darilo prejele bliinje osebe.

(2) V seznam daril, izrodenih usluZbencem, se vpisujejo naslednji podatki:

ime, priimek in naslov darovalca,
de je bilo darilo izrodeno v imenu organa ali pravne osebe, navedbo tega organa ali te pravne osebe,
opis darila,
vrednost darila,
ra,zlog za, izroeitev darila in okoli5dine, v katerihje bilo darilo izrodeno,
datum izroditve darila,

- imejavnega usluZbenca, kateremu je bilo darilo izrodeno,

- alije darilo postalo last usluZbenca ali delodajalca,
skupna vrednost daril, kijih je prejel usluZbenec od iste osebe v posameznem koledarskem letu.

(3) Podatki se v seznam daril vpisujejo tudi na podlagi obrazca, ki ga ob vpisu predloii usluZbenec, ob upo3tevanju
morebitnih sprememb in dopolnitev takih podatkov.

(4) Vsak usluZbenec ima pravico do vpogleda v seznam daril glede podatkov, ki se nanalajo nanj.

(5) V seznam daril se ne vpisujejo darila zanemarljive vrednosti.

9. dlen

(l) Predstojnik Sole je izmed javnih usluZbencev dolZan doloditi eno ali ved pooblaidenih oseb, odgovornih za
ravnanje z darili in pravilno vodenje seznama daril (v nadaljevanju: pooblaSdena oseba).

(2) ie poobta5dena oseba dvomi v resnidnost podatkov, ki se vpisujejo v seznam daril, je dolZna v okviru moZnosti
ugotoviti, ali so navedeni podatki r€sniani. Ce ugotovi. da so podatki iz obrazca neresnidni ali da gre za darilo vedje
vrednosti, mora o tem obvesliti usluZbenca, kije podatke dal in ravnatelja sole.

(3) Ce ugotovi, da je priilo do krsitve pri posredovanju podatkov v seznam daril ali drugih dolo(b v zyezr z
ravnanjem s prejetimi darili,je o tem dolzna obvestiti ravnatelja sole.

10. dlen

KrSitve dolZnosti in omej itev v zvezi s sprejemanjem daril pomenijo teZje disciplinske kr5itve.



I l. dlen

Predstojnik Soleje dolZan zagotoviti nadzor nad izvrlevanjem tega pravilnika.

12. dlen

Obrazec za prijavo prejetih daril v nvi z qntljanjeln slulbe iz 7. dlena in Semam daril v zvezi z opravljanjeln
slutbe iz 8. dl€na t€ga pravilnika sta kot prilogi njegov $€stavni del.

13. Cl€n

Tolmaienje tega pravilnikaje v pristojnosti ravnatelia lole.

14. dl€n

Ta pravilnik zadne veljati na dan, ko ga ravnatelj Sole podpiSe in se objavi na oglasni deski in splelni strani 5ole.

Stevilka: 0073-5/2013-l

Datum:17.10.2013

Prilogs:

1. OBRAZEC

2. SEZNAM
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Priloga l:

I . Podaki o darovalcu (fizi&n ali pravna os€ba)

OSNOVNA SOLA CERKIJE OB KRKI

C TRNLJ E OB I(RKI

Cerk[e ob Krki 3, 8263 Ccrklje ob Krki

O BRAZEC

zr priirvo prcjetih drril v zvezi z opnrvljanjem sluZbe

2. Kratek opis darila in ocena njegove vrednosti

3. Radog za izroditw darila in okoli3ting v katerihje darilo dano

4. Dam prejetja

5. Podatki o obdariancu

Datum:

(lasfi|oro.ni podpis usluibenca)

r obnrzcr ni treba lzpolnjevrtl zr dsrile zonemsr[lvlh vrednorti (vs| darih do vrednosti 20,86€)
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