ETIČNI KODEKS FUNKCIONARJEV
V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVIH

Etični kodeks funkcionark in funkcionarjev (v nadaljnjem besedilu: funkcionarjev) v Vladi
Republike Slovenije in ministrstvih (v nadaljnjem besedilu: funkcionarjev) vsebuje standarde in
vodila etičnosti funkcionarjev,
upoštevajoč pri tem:









da Etični kodeks funkcionarjev v Vladi Republike Slovenije in ministrstvih (v nadaljnjem
besedilu: kodeks) ne vpliva in ne posega v ustavno in veljavno normativno ureditev
položaja ter pravic in dolžnosti funkcionarjev v Republiki Sloveniji;
da je v Republiki Sloveniji z ustavno in veljavno normativno ureditvijo vzpostavljen
mehanizem nadzora nad pravicami in dolžnostmi funkcionarjev,
da kodeks izhaja iz univerzalnih vrednot ter načina vedenja in ravnanja, ki so okvir
ravnanju in vedenju nosilcev izvršilne oblasti, s katerim se krepi zaupanje javnosti v
integriteto funkcionarjev in državnih organov, v katerih opravljajo svojo funkcijo;
da je namen kodeksa opredeliti standarde ravnanja in vedenja funkcionarjev pri
opravljanju njihove funkcije in v zvezi z njo med trajanjem mandata;
da je spoštovanje standardov ravnanja in vedenja funkcionarjev izraz njihovega odnosa
do pomembnih etičnih in moralnih načel ravnanja in vedenja in
da morajo funkcionarji ravnati v skladu s sprejetimi odločitvami Vlade Republike
Slovenije o potrebnem ravnanju v primeru kršitev standardov ravnanja in vedenja tega
kodeksa pri opravljanju njihove funkcije in v zvezi z njo.

Prvi standard
Zakonitost in častnost
Funkcionar opravlja svojo funkcijo samostojno in odgovorno v okviru in na podlagi ustave,
ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov ter drugih
splošnih aktov, častno in v mejah tega kodeksa ter spoštovanja človekovega dostojanstva, pri
čemer je osnovno vodilo delo v javno korist.
Pri opravljanju svoje funkcije deluje predano in nepristransko, v skladu s temeljnimi vrednotami
spoštovanja človekovih pravic, svobode, poštenja, pravičnosti, solidarnosti ter prizadevanja za
suverenost in blaginjo Republike Slovenije, pa tudi v skladu s pričakovano integriteto in
državotvorno držo.

Drugi standard
Krepitev ugleda in demokratični dialog
Funkcionar pri opravljanju funkcije in javnem nastopanju ravna družbeno odgovorno ter tako
prispeva h krepitvi ugleda Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, organa, v katerem
opravlja funkcijo, ter drugih državnih institucij in organov.

Pri izvajanju svojih pristojnosti in nalog se izogiba besednemu ali drugemu poniževanju ali
dajanju posplošenih vrednostnih sodb in ravna profesionalno. Pri svojem delu je spoštljiv in
dostojanstven.
Funkcionar pri delu stremi k usklajevanju različnih interesov v družbi. Njegovo delo je plod
premišljene in dolgoročne perspektive trajnostnega razvoja, skladno s temeljnimi smernicami in
dokumenti Republike Slovenije.
Pri opravljanju svoje funkcije pazi na vpliv osebnih ali zasebnih interesov na izpolnjevanje
uradnih dolžnosti in ob morebitnem nasprotju interesov upošteva načela tega kodeksa.

Tretji standard
Krepitev zaupanja javnosti
Funkcionar ravna in se vede tako, da prispeva h krepitvi zaupanja javnosti v svoje delo in
integriteto, v delo in integriteto Vlade Republike Slovenije ter organa, v katerem opravlja
funkcijo.
Funkcionar ravna tako, da ohranja in krepi zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in
učinkovitost opravljanja javnih nalog.
Pri opravljanju funkcije ter drugih dejavnosti in del, ki imajo vpliv na opravljanje funkcije, poskrbi,
da so njegova ravnanja in dejanja transparentna in nediskriminatorna.
Funkcionar se izogiba okoliščinam, v katerih bi lahko zasebni interes kogar koli postavil pred
javnega. Pri uradnem delovanju in zasebnem življenju zavrača neprimerno vplivanje drugih. Ves
čas pazi in se izogiba okoliščinam, ko bi z državnim organom, v katerem opravlja funkcijo,
neposredno ali posredno poslovala oseba zasebnega prava, katere neposredni ali posredni
lastniki, poslovodstvo, prokuristi ali nadzorniki so funkcionarjevi ožji družinski člani, razen če
tega zakon izrecno ne dovoljuje.

Četrti standard
Funkcionar kot zgled
Funkcionar javnim uslužbencem s spoštljivim in transparentnim ravnanjem in poštenim in
odprtim odnosom do njih daje zgled in jih spodbuja k spoštovanju načel kodeksa ravnanja
javnih uslužbencev. Enako ravna do državljanov, civilne družbe in medijev.
V stikih z javnimi uslužbenci, civilno družbo in javnostjo si prizadeva za tvorno in učinkovito
sodelovanje, zavedajoč se, da svojo funkcijo opravlja v duhu sodelovanja in javnem interesu.

Peti standard
Ravnanje z javnimi sredstvi
Funkcionar z javnimi sredstvi ravna zakonito, gospodarno, transparentno in ekonomično.
Javna sredstva razporeja in uporablja enako premišljeno, kot dober strokovnjak ravna z lastnimi
sredstvi. Ob tem upošteva tudi vsakokratne gospodarske, socialne in druge razmere v družbi.
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Šesti standard
Javna korist pred zasebno
Funkcionar ne zlorablja notranjih informacij, ki jih je pridobil v povezavi z opravljanjem funkcije,
v svojo korist ali korist svojih bližnjih in ne posluje z osebami zasebnega prava, s katerimi je bil
in s katerimi so še povezani njegovi ožji družinski člani.
Predvsem se vzdrži vsakega sodelovanja v transakcijah ali pri naložbah v vrednostne papirje,
nepremičnine oziroma druge oblike finančnih instrumentov na podlagi notranjih informacij, ki jih
je dobil v povezavi z opravljanjem svoje funkcije, niti ne sme takih informacij dati tretjim
osebam, da bi jim pomagal pri pridobitvi koristi.
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