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14. 1. 2019 - Predlagam.vladi.si predlog 9642-24

Na Ministrstvo za javno upravo ste dne 15. 1. 2019 posredovali predlog, prejet preko spletnega 
orodja predlagam.vladi.si. Predlog se nanaša na problematiko vključenosti nekaterih politikov in 
ljudi na visokih položajih (predsedniki, župani, državni sekretarji, poslanci državnega zbora,
direktorji v podjetjih v državni lasti, …) v red Malteških vitezov, Opus Dei in podobne 
organizacije. Predlaga se, da članom takih organizacij niso dovoljene vodstvene funkcije.

Za del vprašanja, ki se nanaša na direktorje v podjetjih v državni lasti, ni pristojno Ministrstvo za 
javno upravo, ampak Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Glede položaja funkcionarjev in nezdružljivosti opravljanja njihove funkcije s članstvom v 
navedenih organizacijah pa v nadaljevanju podajamo naslednji odgovor: 

Nezdružljivost funkcije poslancev, članov državnega sveta, predsednika republike, sodnikov in 
državnih tožilcev je ustavna kategorija. Za navedene funkcionarje že Ustava Republike 
Slovenije1 določa, v katerih primerih je opravljanje funkcije nezdružljivo z opravljanjem druge 
javne funkcije ali poklica, podrobneje pa vprašanje nezdružljivosti urejajo področni zakoni (npr. 
Zakon o poslancih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sodniški službi).

Poleg področnih zakonov pa se za funkcionarje, za katere zakon ne vsebuje določb o 
nezdružljivosti funkcij, in za funkcionarje, za katere zakon glede nezdružljivosti funkcij napotuje 
na uporabo določb drugega zakona, uporabljajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije2 (v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Nezdružljivost funkcij in dejavnosti poklicnih funkcionarjev je v ZIntPK urejena v 26. členu
(nezdružljivost opravljanja funkcije in izjeme) in v prvem odstavku 27. člena (prepoved članstva 
in dejavnosti).
                                               
1 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 –
UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a
2 Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo
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26. člen ZIntPK določa, da poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali 
druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. Navedena določa 
pa dopušča izjeme od te prepovedi, ki pod zakonsko določenimi pogoji dovoljujejo opravljanje 
pedagoške, znanstvene, raziskovalne, umetniške, kulturne, športne in publicistične dejavnosti 
ter vodenje kmetije in upravljanje z lastnim premoženjem. 
Izjemoma lahko Komisija za preprečevanje korupcije na zahtevo poklicnega funkcionarja temu 
izda dovoljenje tudi za opravljanje pridobitne dejavnosti, ki je sicer prepovedana. Pri odločanju o 
tem komisija upošteva javni interes in stopnjo tveganja, da bi opravljanje te dejavnosti vplivalo 
na objektivno ter nepristransko opravljanje funkcije ali ogrozilo njeno integriteto. Komisija 
dovoljenja ne more oziroma ne sme izdati, če njegovo izdajo preprečuje drug zakon ali če želi 
poklicni funkcionar dohodek pridobiti od organa, v katerem opravlja funkcijo.

Prvi odstavek 27. člen ZIntPK pa določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma 
opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih 
interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, skladih, agencijah in drugih osebah javnega ali 
zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah.

Smisel omejevanja delovanja funkcionarjev je v spoštovanju ustavnega načela delitve oblasti, 
zato funkcionarjem ni dovoljeno opravljati nekaterih funkcij hkrati, in v preprečevanju zlorabe 
položaja na način, da bi poleg javne funkcije opravljali poklic ali dejavnost, s katero bi pridobili 
kakršenkoli dohodek ali premoženjsko korist. V skladu z določbami ZIntPK pa so se dolžni 
izogibati nasprotja interesov.

Poleg navedenih zakonskih določb veljajo za funkcionarje tudi etične zaveze in standardi 
ravnanja (npr. Etični kodeks funkcionarjev v Vladi Republike Slovenije in ministrstvih, ki ga je 
Vlada Republike Slovenije sprejela dne 10. 12. 2015).

S spoštovanjem,

  Peter Pogačar
v. d. generalnega direktorja

Poslati:
– naslovniku po e-pošti

V vednost:
– Ministrstvo za notranje zadeve (po e-pošti: gp.mnz@gov.si)
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