DARILA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
Spoštovani starši in skrbniki!
Konec pouka v šolskem letu je povezan tudi s poslavljanjem in z izkazovanjem
različnih pozornosti za opravljeno delo in sodelovanje. Za vsakega pedagoškega
delavca je največji uspeh zadovoljstvo učenca in njegovih staršev. Pogostokrat
pa se starši strokovnim delavcem zahvalijo tudi z izročitvijo daril. Zakonodaja
pa ureja tudi področje sprejemanja daril, zato smo kot javni uslužbenci dolžni
upoštevati Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s
sprejemanjem daril (Uradni list RS 58/03 in 56/15).
Učitelj ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen
protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darilo štejejo stvari,
pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti.
Darila zanemarljive vrednosti so darila manjše vrednosti, katerih vrednost ne
presega 20,86 evra.
Darila manjše vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 62,59 evra.
Za darila manjše vrednosti vodi šola seznam daril, v katerega se prejeta darila
vpisujejo. Darilo večje vrednosti (torej več kot 62,59 evra), pri katerem
darovalec vztraja oziroma se prejemu darila ni mogoče izogniti, postane last
zavoda oz. delodajalca. Od iste osebe javni delavec ne sme v enem letu prejeti
več daril, ki v skupni vrednosti presegajo 125,19 evra tudi če gre za darila
zanemarljive ali manjše vrednosti.
Javni uslužbenec ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem službe, niti darila
zanemarljive vrednosti, če se kot darilo izroča denar, vrednostne papirje, darilne
bone, vrednostne bone, darilne žetone in dragocene kovine.

Dodajamo še mnenje Ministrstva za javno upravo:
V primeru skupinskega obdarovanja učitelja s strani učencev celotnega razreda
ob koncu šolskega leta gre nesporno za darilo v zvezi z opravljanjem službe.
Poudariti velja, da javni uslužbenec načeloma ne sme sprejemati daril v zvezi z
opravljanjem službe, izjemoma pa lahko sprejme protokolarno darilo majhne
vrednosti ali priložnostno darilo majhne vrednosti. Tako zakon kot tudi uredba
darilo majhne vrednosti opredeljujeta kot darilo, katerega vrednost ne presega

63 EVR oziroma katerih skupna vrednost ne presega 126 EVR v primeru več
prejetih daril v posameznem koledarskem letu, če so prejeta od iste osebe.
Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem
daril opredeljuje tudi darilo zanemarljive vrednosti, ki je darilo manjše
vrednosti, katerih vrednost ne presega 21 EUR. V 5. členu uredbe je za primere,
ko ne gre za darilo zanemarljive vrednosti, predpisano posebno ravnanje javnega
uslužbenca, in sicer mora v takih primerih izpolniti poseben obrazec, če ugotovi,
da ne gre za darilo manjše vrednosti, pa mora javni uslužbenec darovalca takoj
obvestiti, da darila ne sme sprejeti. V primeru, da se sprejemu darila ni mogoče
izogniti oziroma, da tudi v takem primeru darovalec pri izročitvi darila vztraja,
je darilo potrebno izročiti delodajalcu javnega uslužbenca oziroma organu ali
osebi delodajalca, ki je pooblaščena, da z njim razpolaga ali pa darovalca
napotiti neposredno na predstojnika.

Vsi zaposleni si želimo, da upoštevate omenjeno uredbo in se tako izognemo
morebitnim nepotrebnim zadregam med darovalcem in obdarovancem.
Hvala za razumevanje!

Gaber Klinar,
ravnatelj

