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Zadeva: Darila javnim uslužbencem – žrebana nagrada - odgovor
Zveza: Vaše elektronsko sporočilo z dne 13.12.2012
V zvezi z vprašanji, ki ste jih glede ureditve sprejemanja daril za javne uslužbence
oziroma glede obravnavanja nagrad, ki jih na podlagi žrebanja prejmejo javni
uslužbenci v zvezi z opravljanjem službe (seminar), ki ste jih z elektronskim sporočilom
z dne 13.12.2012 posredovali na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
pojasnjujemo naslednje:
Določba 11. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 65/08; v nadaljnjem besedilu: ZJU), podrobneje pa določbe
Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
(Uradni list RS, št. 58/03; v nadaljnjem besedilu: Uredba), urejajo omejitve in dolžnosti
v zvezi s sprejemanjem daril s strani javnih uslužbencev. Navedena zakonska določba
ter določbe Uredbe se na nagrade, ne glede na vrsto teh, ne nanašajo.
Ne glede na navedeno pa v zvezi z vašim vprašanjem dodajamo naslednje:
Takratno Ministrstvo za javno upravo je sprejelo neobvezno pravno mnenje
(www.arhiv.mju.gov.si) ter z dopisom z dne 3.6.2011, naslovljenim na ministrstva,
organe v sestavi ministrstev, vladne službe, upravne enote ter pravosodne organe
zavzelo mnenje, da je glede obravnavanja daril potrebno primarno izhajati iz namena
določbe ZJU, ki ureja omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril s strani javnih
uslužbencev. Namen določbe je namreč krepitev delovanja pravne države, krepitev
integritete in transparentnosti ter preprečevanje in odpravljanje korupcije ter nasprotja
interesov, torej primerov, ko bi zasebni interes, ki sovpada s sprejemom darila, vplival
na odločanje javnega uslužbenca oziroma njegovo opravljanje javnih nalog. Določba
11. člena ZJU se nanaša na darila »v zvezi z opravljanjem službe«. Neopredmetena
korist status darila v smislu predmetne določbe ZJU dobi takrat, ko je tudi dana kot
darilo javnemu uslužbencu, motivirano z bodisi že opravljenim, bodisi s pričakovanim

delom, ki sodi v področje dela, ki ga opravlja javni uslužbenec. Mnenje, kot izhaja iz
navedenega neobveznega pravnega mnenja, se ni spremenilo in ga Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo šteje kot relevantnega. Analogno temu je po našem mnenju
potrebno obravnavati tudi razne nagrade, če so te povezane z opravljanjem službe. Tudi
nagrada, ki je po vrednosti ali obsegu povsem nesorazmerna z vloženimi sredstvi ali
trudom za njeno pridobitev, je pravzaprav lahko dana kot darilo, če vsebuje tudi druge
značilnosti darila, kot ga določajo citirani predpisi.
Poleg navedenega je potrebno v zvezi z vašimi vprašanji opozoriti tudi na določbe
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki se glede nasprotja interesov
nanaša tudi na uradne osebe (4. člen navedenega zakona med te vključuje tudi uradnike
na položaju in druge javne uslužbence), od katerih zahteva, da so pozorne na vsako
dejansko ali možno nasprotje interesov in morajo storiti vse, da se mu izognejo (prvi
odstavek 37. člena). Ob tem je v skladu z 12. točko 4. člena ZintPK nasprotje interesov
definirano kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja
videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog.
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