Na podlagi 53. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije je izvršilni odbor Zdravniške
zbornice Slovenije na 52. seji dne 15. 11. 2018 sprejel
PRAVILNIK O DODELITVI DONATORSKIH IN SPONZORSKIH SREDSTEV
ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE
1. člen
(Vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se urejajo pogoji, postopek in način dodelitve donatorskih in sponzorskih
sredstev Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
(2) Izrazi, uporabljeni v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(Donatorska in sponzorska sredstva)
(1) Donatorska in sponzorska sredstva so finančna sredstva ali storitve, namenjena fizičnim ali
pravnim osebam za organiziranje različnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih,
zdravstvenih, socialnih, okoljevarstvenih in drugih družbeno odgovornih projektov oziroma
dogodkov, za izdajo brošur, knjig, umetniških del in podobno (v nadaljnjem besedilu: projekt),
v skladu s cilji in interesi zbornice.
(2) Za dodeljena donatorska sredstva zbornice ne pričakuje protistoritve.
(3) Obseg donatorskih in sponzorskih sredstev se določi v finančnem načrtu zbornice.
3. člen
(Pristojnost za odločanje o dodelitvi sredstev)
O dodelitvi donatorskih in sponzorskih sredstev odloča izvršilni odbor zbornice na predlog
odbora za socialno ekonomska vprašanja.
4. člen
(Prošnja za dodelitev sredstev)
(1) Prosilec za donatorska ali sponzorska sredstva zaprosi s pisno prošnjo, ki mora vsebovati
podatke o prosilcu ter natančen opis vsebine projekta oziroma namena porabe sredstev.
Prošnja lahko vsebuje tudi znesek sredstev, za katerega prosilec zaproša, način, na katerega
bo zbornica v okviru projekta predstavljena in okvirni seznam ter kratek opis materialnega
gradiva, ki bo nastalo v zvezi s projektom.
(2) Prošnjo iz prejšnjega odstavka tega člena prosilec na zbornico posreduje na lastno pobudo
ali kot prijavo na razpis, ki ga lahko objavi zbornica.

5. člen
(Dodelitev sredstev)
(1) Na podlagi prošnje iz prejšnjega člena tega pravilnika zbornica odloči o dodelitvi
donatorskih ali sponzorskih sredstev ter določi višino in vrsto sredstev.
(2) Pri odločanju o dodelitvi ter višini donatorskih ali sponzorskih sredstev se upoštevajo
načela primernosti, uravnoteženosti, razpršenosti in družbene odgovornosti. Sredstva se
lahko dodelijo le za projekte, ki ustrezajo pogojem iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
6. člen
(Višina in poraba sredstev)
(1) Višina donatorskih ali sponzorskih sredstev znaša največ 1000 evrov letno fizični osebi
oziroma 5000 evrov letno pravni osebi za posamezni projekt.
(2) Donatorska in sponzorska sredstva se lahko uporabi izključno v namen, za katerega so bila
dodeljena.
7. člen
(Pogodba)
(1) Za dodelitev donatorskih in sponzorskih sredstev se s prejemnikom sklene pogodba, v
kateri se določi najmanj naslednje:
- splošni podatki o zbornici in o prejemniku sredstev,
- višina, namen in vrsta dodeljenih sredstev,
- obveznosti prejemnika sponzorskih sredstev,
- dolžnost priprave poročila ali dokazila o porabi sredstev (opcijsko),
- dolžnost vračila v primeru nenamenske porabe donatorskih ali sponzorskih sredstev,
- dolžnost vračila v primeru neizpolnjevanja obveznosti prejemnika sponzorskih sredstev.
8. člen
(Evidenca)
Odbor za socialno ekonomska vprašanja vodi posebno evidenco o prejemnikih ter o višini,
namenu in vrsti dodeljenih donatorskih in sponzorskih sredstvih.
9. člen
(Varstvo namena in ciljev pravilnika)
Odbor za socialno ekonomska vprašanja najmanj enkrat letno vpogleda v evidence o izvajanju
tega pravilnika ter po potrebi predlaga ukrepe za izboljšanje izvajanja pravilnika z namenom
zagotavljanja ciljev in interesov zbornice.
10. člen
(Končna določba)

Ta pravilnik sprejme izvršilni odbor zbornice in začne veljati z dnem sprejema.
Dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

