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OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 

 
ZADEVA: 

 
ODGOVOR NA ZAHTEVO SVETNIKOV - KODEKS RAVNANJA 
IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV V OBČINI CERKLJE NA 
GORENJSKEM - predlog 
 

PRAVNA 
PODLAGA: 

16. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) 

PREDLAGATELJ: Župan, g. Franc Čebulj 
 

PRIPRAVILA: Marta Jarc, direktorica občinske uprave 
 

NAMEN: Namen sprejema kodeksa etike je določiti standarde ravnanja in 
obnašanja, ki so pričakovani od izvoljenih predstavnikov pri opravljanju 
njihovih dolžnosti, in seznanitev občank in občanov s standardi 
obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od svojih izvoljenih 
predstavnikov.    

 
OBRAZLOŽITEV 
Kodeksi etike so pravila vedenja in moralnih norm, ki jih skupine posameznikov prostovoljno 
zapišejo z namenom urediti odnose znotraj skupine ter odnose do okolja, v katerem delujejo.  
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov v Občini Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: 
Kodeks) je pripravljen z namenom, da bi se še poglobilo zaupanje med lokalnimi politiki in 
občankami / občani. Namen kodeksa je namreč določiti standarde ravnanja in obnašanja, ki 
so pričakovani od izvoljenih predstavnikov pri opravljanju njihovih dolžnosti, in seznanitev 
občank in občanov s standardi obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od svojih izvoljenih 
predstavnikov.    
 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na nadaljevanju 12. redne seje, dne 
24.11.2016, sprejel Kodeks kot osnutek in predlagal Statutarno – pravni komisiji, da ga 
pregleda. Statutarno pravna komisija je na svoj 6. redni seji, dne 5.12.2016, obravnavala 
predmetni Kodeks in podala sledeče predloge: 
- v 3. členu se črta beseda državljane in se nadomesti z besedno zvezo občanke in občane 
Občine Cerklje na Gorenjskem; 
 
- v 4. členu se na koncu drugega stavka doda pika; 
 
- v prvem stavku 6. člena se črta beseda posebne; 
 



 

- za 6. členom se doda nov 7. člen, ki se glasi: 
»7. člen 

Korektnost in spoštljivost 
 
Izvoljeni predstavniki pri svojem delu v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih ravnajo 
tako, da omogočijo neovirano delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 
 
Izvoljeni predstavniki so na sejah občinskega sveta, sejah delovnih teles, sestankih in drugih 
delovnih srečanjih korektni in ravnajo tako, da ne motijo svojih kolegov ter drugih udeležencev 
seje. V razpravi se izogibajo prepiru, kričanju, izsiljevanju besede in motenju ali oviranju 
sogovornika. 
 
Izvoljeni predstavniki o svojih kolegih in njihovih izjavah ali ravnanjih govorijo spoštljivo, 
resnicoljubno in tako, da varujejo ugled občinskega sveta. Ne uporabljajo izrazov in izjav, ki bi 
lahko pomenile razžalitev, obrekovanje, žaljivo obdolžitev, opravljanje, sovražni govor ali bi 
spodbujale katerekoli oblike nestrpnosti.« 
 
- doda se nov 8. člen, ki se glasi:  

»8. člen 
Pravila, ki urejajo prevzem funkcije 

 
Ob prevzemu funkcije je vsak izvoljeni predstavnik dolžan podpisati etični kodeks. Ob tem se 
izvoljeni predstavnik obveže, da je prebral in razumel vse določbe kodeksa in pravil v njem, in 
izjavi, da bo upošteval določbe kodeksa. » 
 
- besedilo 9. člena se smiselno preoblikuje tako, da združi vsebino prejšnjega 8. in 9. člena. 
Besedilo preoblikovanega 9. člena se glasi:  

»9. člen 
Prepoved favoriziranja in izvajanja pooblastil v svojo korist 

 
Izvoljeni predstavniki ne smejo opravljati svojih funkcij ali izrabljati posebnih pravic svojega 
položaja v zasebno korist posameznikov ali skupin posameznikov z namenom, da bi od njih 
pridobili ali dosegli neposredne ali posredne zasebne ali osebne koristi.»   
 
- v 12. členu se popravi in dopolni 2. odstavek tako, da se glasi: »Za sprejete odločitve morajo 
biti pri izvajanju diskrecijskih pooblastil podani razlogi z opredelitvijo dejavnikov, ki so podlaga 
za odločitev. Odločitev mora biti sprejeta v skladu s temi pravili in predpisi.«    
 
- v 15. členu se popravi prvi stavek, tako da se glasi: »Izvoljeni predstavniki v času trajanja 
svojega mandata ne ukrepajo tako, da bi si zagotovili bodoče osebne profesionalne koristi, 
potem ko prenehajo opravljati svojo funkcijo.« 
 
- v celoti se črta prejšnji 16. člen, ki je določal omejitev in prijavo stroškov volilne kampanje, 
saj je to že urejeno z zakonom; 
 
- v prejšnjem 17. členu (po spremembi 16. člen) se na koncu prvega odstavka črta besedilo 
– ali sprememb njihovih sredstev; 
 
- v prejšnjem 21. členu (po spremembi 20. člen) se na koncu drugega odstavka črta besedilo 
– z namenom, da bi od njih pridobili neposredno ali posredno korist; 
 
- v celoti se črta prejšnji 24. člen, saj so njegove določbe glede razumevanja določb kodeksa 
in upoštevanja teh določb že vsebovane v 8. členu, 
 



 

- 3. stavek 1. odstavka prejšnjega 26. člena (po spremembi 24. člen) se dopolni tako, da se 
glasi: »Član častnega razsodišča ne more biti izvoljeni ali imenovani predstavnik iz 1. člena 
tega kodeksa, njegov ožji družinski član ali uslužbenec občinske uprave.« 
 
- za 2. odstavkom prejšnjega 27. člena (po spremembi 25. člen) se doda nov 3. odstavek, 
ki se glasi: »Komisija izreče najprej opozorilo, sledi opomin in javni opomin ali ugotovi, da 
kodeks etike ni bil kršen. Javni opomin se objavi na spletni strani občine.« 
 
- pred zadnjim odstavkom prejšnjega 27. člena (po spremembi 25. člen) se doda nov sedmi 
odstavek, ki se glasi: » Odločitev o presoji skladnosti se objavi na spletni strani občine.« 
 
 
 
Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da sprejme naslednja  
 
SKLEPA: 
1. Sprejme se Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov v Občini Cerklje na 

Gorenjskem, v predloženem besedilu. 
 
2. Izvoljeni predstavniki se s svojim podpisom obvežejo, da bodo pri svojem 

ravnanju upoštevali določila kodeksa. 
 
 
 
 

          Občina Cerklje na Gorenjskem 
            ŽUPAN 
               FRANC ČEBULJ  


