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Številka: 06244-27/2020/40   S2019
Datum: 20. 5. 2021

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je v okviru svojih pristojnosti obravnavala prijave, ki so se 
nanašale na področje kršitev določb nezdružljivosti funkcij funkcionarjev, ter zaznala sistemska korupcijska tveganja, zato 
Ministrstvu za pravosodje (v nadaljevanju: MP) na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljevanju ZIntPK) izdaja 
naslednjo

P O B U D O

Da preuči možnost spremembe zakonskih določb ZIntPK, ki bi Komisiji omogočale, da v primerih zaznanih 
odklonskih ravnanj, ki so povezana z uporabo podatkov in informacij, ki so jih nekdanji funkcionarji pridobili v 
času opravljanja funkcije, lahko tudi zoper njih uvede postopek ugotavljanja suma kršitev integritete v določenem 
času po prenehanju opravljanja funkcije (na primer v obdobju dveh let po prenehanju). 

OBRAZLOŽITEV:

Komisija je pri obravnavi konkretne zadeve s področja nezdružljivosti funkcije v povezavi z izjavami, ki jih je o konkretnem 
primeru v javnosti podal nekdanji funkcionar, zaznala sume kršitev integritete zaradi podajanja neresničnih in zavajajočih 
izjav, pri čemer je nekdanji funkcionar uporabil podatke in informacije, ki jih je pridobil v času opravljanja funkcije. 

Komisija je v preteklosti v konkretnih primerih ravnanje funkcionarjev, ko v javnosti navajajo neresnične in zavajajoče 
podatke, že opredelila kot kršitev integritete. Funkcionarji, ki predstavljajo organe najvišjih vej oblasti, bi pri opravljanju 
funkcije morali uživati najvišjo stopnjo javnega zaupanja, zato se od njih utemeljeno pričakuje, da bodo navedene 
pristojnosti izvajali v skladu z najvišjo stopnjo profesionalnosti (zakonito, strokovno in etično), skrbnosti, odgovornosti, 
transparentnosti, objektivnosti in nepristranskosti. Le na ta način lahko ravnajo, kot se od njih pričakuje, ter s tem upravičijo
zaupanje v delovanje institucij. V primeru zavajanja javnosti oziroma podajanja netočnih informacij javnosti s strani 
funkcionarjev lahko Komisija njihova ravnanja obravnava kot sum kršitve integritete uradne osebe v skladu z 2. točko 
prvega odstavka 13. člena ZIntPK.

Nekdanji funkcionarji ne predstavljajo uradnih oseb skladno z 9. točko 4. člena ZIntPK1, zato Komisija v primeru njihovih 
podajanj neresničnih in zavajajočih izjav v javnosti, ki temeljijo na informacijah, ki so jih pridobili v času opravljanja funkcije, 
zoper njih ne more uvesti postopka. 

Primeri, ko nekdanji funkcionarji ravnajo v nasprotju s pričakovanim ravnanjem in odgovornostjo posameznika, s tem ko so 
se pri opravljanju funkcije v preteklosti seznanili z določenimi podatki, po prenehanju opravljanja funkcije pa jih zavajajoče 
in neresnično predstavljajo v javnosti, krnijo ugled in zaupanje v delo organa, pri katerem so nekdanji funkcionarji opravljali
svojo funkcijo, in vzpostavljajo neupravičen in neutemeljen dvom v njegovo strokovno in profesionalno delo.

                                                            
1 Uradne osebe so funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, uslužbenci zaposleni v Banki Slovenije, poslovodne osebe in člani organov 
upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja.
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Zaradi navedene zakonske pomanjkljivosti Komisija podaja pobudo, da se zakonsko uredi možnost uvedbe postopkov 
sumov kršitev integritete tudi zoper ravnanja nekdanjih funkcionarjev organov, in sicer v roku dveh let po prenehanju 
opravljanja funkcije (kot so določene omejitve za nekdanje funkcionarje urejene že pri drugih institutih: lobiranje, omejitve 
poslovanja).

dr. Robert ŠUMI
PREDSEDNIK
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