IV. PREPREČEVANJE NASPROTJA INTERESOV IN NADZOR NAD SPREJEMANJEM
DARIL
1. Nezdružljivost
26. člen
(nezdružljivost opravljanja funkcije in izjeme)
(1) Poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme opravljati poklicne ali druge dejavnosti,
namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko poklicni funkcionar opravlja pedagoško,
znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno, športno in publicistično dejavnost ter vodi
kmetijo in upravlja z lastnim premoženjem, razen če drug zakon ne določa drugače.
Funkcionar, ki dobi dovoljenje delodajalca oziroma sklene pogodbo za opravljanje ene od
naštetih dejavnosti, razen v primerih športne ali publicistične dejavnosti, vodenja kmetije ali
upravljanja z lastnim premoženjem, mora v roku 8 delovnih dni od pričetka opravljanja
dejavnosti o tem pisno obvestiti komisijo ter priložiti dovoljenje delodajalca in sklenjeno
pogodbo za opravljanje dejavnosti ali poklica.
(3) Komisija lahko v roku 15 delovnih dni od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka uvede
postopek ocene nezdružljivosti funkcije, če oceni, da obstaja verjetnost, da bi glede na
konkreten obseg in naravo dejavnosti ter glede na funkcijo, ki jo opravlja poklicni funkcionar,
opravljanje te dejavnosti predstavljalo nesorazmerno tveganje za objektivno in nepristransko
opravljanje funkcije ali ogrozilo njeno integriteto. V tem primeru lahko komisija funkcionarju z
odločbo prepove opravljati dodatno dejavnost ali pa mu postavi pogoje in omejitve, ki jih
mora spoštovati pri opravljanju te dejavnosti.
(4) Če drug zakon ne določa drugače, lahko komisija poklicnemu funkcionarju dovoli tudi
opravljanje poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, pri čemer
komisija upošteva javni interes ter stopnjo tveganja, da bi opravljanje te dejavnosti vplivalo
na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije ali ogrozilo njeno integriteto. Če želi
poklicni funkcionar dohodek pridobiti od organa, v katerem opravlja svojo funkcijo, komisija
dovoljenja ne izda. Če izda dovoljenje, sme komisija funkcionarju postaviti tudi pogoje in
omejitve, ki jih mora spoštovati pri opravljanju druge dejavnosti.
(5) Če komisija ugotovi, da funkcionar ne spoštuje omejitev in pogojev iz odločbe po tretjem
odstavku ali iz dovoljenja po prejšnjem odstavku ali opravlja poklicno ali drugo dejavnost na
način, ki vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije, komisija z odločbo
dovoljenje prekliče. Funkcionar mora takoj, najkasneje pa po pravnomočnosti odločbe o
preklicu dovoljenja, prenehati opravljati poklicno ali drugo dejavnost.
(6) V upravnem sporu zoper odločbo komisije o preklicu dovoljenja upravno sodišče odloča
prednostno.
(7) Če funkcionar po pravnomočnosti odločbe o preklicu dovoljenja ne preneha z
opravljanjem poklicne ali druge dejavnosti, komisija o tem obvesti organ, ki je pristojen za
imenovanje in razrešitev funkcionarja. Ta organ mora v roku 30 dni zoper funkcionarja izvesti
ustrezne ukrepe skladno z zakonom in načrtom integritete organa in o tem obvestiti komisijo.
27. člen
(prepoved članstva in dejavnosti)

(1) Poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali
zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih
zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava,
razen v društvih, ustanovah in političnih strankah.
(2) Nepoklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora
ali zastopanja v osebi javnega ali zasebnega prava iz prejšnjega odstavka, če po svoji
funkciji opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom.
(3) Prepoved iz prvega odstavka tega člena glede članstva oziroma opravljanja dejavnosti
upravljanja, nadzora ali zastopanja v javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih
osebah javnega ali zasebnega prava, če je oseba zasebnega prava nosilec javnega
pooblastila ali izvajalec javne službe, velja tudi za nepoklicne župane in podžupane, ki
opravljajo funkcijo v občini, ki je s subjekti iz tega odstavka ustanoviteljsko, lastniško,
nadzorstveno ali finančno povezana.
28. člen
(prenehanje opravljanja dejavnosti, funkcije ali članstva)
(1) Funkcionar, ki je pred nastopom funkcije opravljal dejavnost ali funkcijo, ki po tem zakonu
ni združljiva z opravljanjem njegove funkcije oziroma je v nasprotju s prejšnjim členom, mora
najpozneje v 30 dneh po izvolitvi ali imenovanju oziroma po potrditvi mandata prenehati
opravljati dejavnost oziroma funkcijo.
(2) Funkcionar, ki je bil pred nastopom funkcije član organov, katerih članstvo po tem zakonu
ni združljivo z opravljanjem njegove funkcije oziroma je v nasprotju s prejšnjim členom, mora
takoj podati odstopno izjavo oziroma zahtevo za razrešitev članstva, to pa mu mora v 30
dneh od imenovanja na funkcijo prenehati.
29. člen
(opozorilo komisije in posledice neupoštevanja)
(1) Če funkcionar v roku iz prejšnjega člena ne preneha opravljati dejavnosti, članstva ali
funkcije, ki po tem zakonu ni združljiva z opravljanjem njegove funkcije, ga komisija na to
opozori in mu v opozorilu določi rok, v katerem mora prenehati opravljati to dejavnost ali
funkcijo. Rok, ki ga določi komisija, ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.
Komisija opozori na nezdružljivost tudi funkcionarja, ki je po nastopu funkcije pričel opravljati
dejavnost, članstvo ali funkcijo, ki po tem zakonu ni združljiva z opravljanjem njegove
funkcije in mu v opozorilu določi rok, v katerem mora odpraviti nezdružljivost. Ta rok ne sme
biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.
(2) Če komisija ugotovi, da funkcionar po roku, ki ga je določila komisija na podlagi prvega
odstavka tega člena, še naprej opravlja nezdružljivo dejavnost, članstvo ali funkcijo, o tem
obvesti pristojni organ, ki je pristojen predlagati ali začeti s postopkom za prenehanje funkcije
tega funkcionarja. O svoji končni odločitvi pristojni organ obvesti komisijo.
(3) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za neposredno voljene funkcionarje. Če v
njihovem primeru komisija ugotovi dejstva iz prejšnjega odstavka, o svojih ugotovitvah
obvesti javnost in svoje ugotovitve objavi na spletnih straneh komisije.

