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Spoštovani. 

V reševanje ste nam odstopili vprašanje Sindikata novinarjev Slovenije z dne 3. 11. 2022 v zvezi 
s sodelovanjem generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija gospoda Andreja Grah 
Whatmougha v referendumski kampanji o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija, ki se je bo udeležil kot organizator referendumske kampanje in sicer kot 
fizična oseba. 

V nadaljevanju podajamo mnenje z vidika vprašanja nasprotja interesov po Zakonu o integriteti 
in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK)1, ki sodi v resorno pristojnost Ministrstva za 
pravosodje. Mnenje pravno ne zavezuje organov, ki odločajo v posameznih primerih. 

Uvodoma pojasnjujemo, da je generalni direktor RTV v smislu določb ZIntPK »poslovodna 
oseba« in »uradna oseba«, saj predstavlja in zastopa javni zavod ter organizira in vodi njegovo 
delo in poslovanje. ZIntPK v splošnih določbah med pomeni izrazov pojasnjuje pojem »nasprotje 
interesov« in sicer, da gre za okoliščine, v katerih zasebni interes vpliva ali ustvarja videz, da 
vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Po 37. členu ZIntPK mora biti 
uradna oseba v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorna na vsako nasprotje interesov in se mu 
je dolžna izogniti.  

Uradna oseba mora takoj, ko ugotovi obstoj okoliščin nasprotja interesov, prenehati z delom v 
zadevi, in v roku treh delovnih dni pisno obvestiti svojega nadrejenega oziroma predstojnika (prvi 
odstavek 38. člena ZIntPK). 

1 Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb). 
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Peti odstavek 38. člena ZIntPK ureja položaj, ki se nanaša tudi na primer generalnega direktorja 
RTV, saj določa, da kolikor uradna oseba nima nadrejene osebe oziroma predstojnika, ta o 
obstoju okoliščin nasprotja interesov v petih dneh obvesti Komisijo za preprečevanje korupcije (v 
nadaljevanju: KPK). KPK v petih dneh od prejema obvestila odloči o obstoju oziroma neobstoju 
nasprotja interesov in o načinu izognitve temu.  

Še več, na podlagi 39. člena ZIntPK lahko KPK v primeru, če obstaja sum, da je pri uradnem 
ravnanju uradne osebe obstajalo dejansko nasprotje interesov, v roku 2 let od opravljenih uradnih 
dejanj uvede postopek obstoja dejanskega nasprotja interesov in njegovih posledic. Gre za 
postopek po uradni dolžnosti.  

RTV mora v skladu s svojim poslanstvom javnega zavoda nepristransko in objektivno poročati 
tudi o materiji, ki se v okviru referendumske kampanje nanaša na položaj same RTV, prav tako 
mora dati na razpolago del programskega časa za namen referendumske kampanje. V skladu s 
Pravili RTV za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega 
referenduma, ki jih je izdal generalni direktor RTV dne 26.10.2022, o ugovorih o morebitnih 
nepravilnostih pri njihovem izvajanju odloča generalni direktor RTV. Glede na navedeno 
ocenjujemo, da obstaja podlaga za obstoj okoliščin možnega nasprotja interesov. Vprašanje 
nasprotja interesov je nenazadnje izpostavil tudi sam generalni direktor RTV v obvestilu o njegovi 
udeležbi kot organizator referendumske kampanje (četudi kot fizična oseba) z dne 2.11.2022. 

Kot že navedeno zgoraj, pa ZIntPK ureja ustrezen postopek in pristojnost KPK za odločanje. 

   
S spoštovanjem,

    mag. Nina Koželj 
generalna direktorica 

V vednost: 
- Sindikat novinarjev Slovenije (e-pošta: glavni.tajnik@sindikat-novinarjev.si)
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