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OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 
Točka 15. dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta z naslovom:  
»15. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov v Občini Cerklje na 
Gorenjskem - predlog«  
 
 

I. Predlog amandmaja k preambuli   
 
 
Na predlog Statutarno pravne komisije predlagamo, da se sprejme amandma na 
besedilo dveh alinej v preambuli predloga Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov 
v Občini Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: Kodeks) in sicer naj se: 
 
a) besedilo četrte alineje namesto sedanjega besedila: 

»v prepričanju, da se bo s promocijo kodeksov ravnanja za lokalne in regionalne 

izvoljene predstavnike gradilo zaupanje med lokalnimi politiki in državljani;« 

popravi tako, da se glasi:  
 
»v prepričanju, da se bo s promocijo kodeksov ravnanja za lokalne in 
regionalne izvoljene predstavnike gradilo zaupanje med lokalnimi 
politiki ter občankami in občani;« 

 
b) besedilo enajste alineje namesto sedanjega besedila: 

»ob opozorilu, da mora biti v ponovno vzpostavitev zaupanja vpletena celotna 

civilna družba in ob poudarjanju vloge državljank in državljanov in medijev v tem 

pogledu;« 

popravi tako, da se glasi:  
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»ob opozorilu, da mora biti v ponovno vzpostavitev zaupanja vpletena 
celotna civilna družba in ob poudarjanju vloge občank in občanov ter 
medijev v tem pogledu;« 
 
 

II. Predlog amandmaja k 25. členu   
 

Predlagamo, da se sprejme amandma na določbo 25. člena predloga Kodeksa etike 

in sicer se črta besedilo sedmega odstavka tega člena. Besedilo 25. člena, ki se glasi: 

»25. člen 

Spremljanje spoštovanja kodeksa 

(1) Častno razsodišče spremlja spoštovanje določil kodeksa v obliki stalne presoje 

etičnega ravnanja izvoljenih predstavnikov in obravnava prijave kršitev na podlagi 

očitnih dejanj oziroma dejanj, ki so v nasprotju s tem kodeksom. O začetku 

obravnave presoje skladnosti odloči častno razsodišče.  

(2) Častno razsodišče o vsakem primeru, ki ga obravnava, sprejme odločitev o 

presoji skladnosti ravnanja s kodeksom. Odločitev častnega razsodišča je pisna. 

(3) Komisija izreče najprej opozorilo, sledi opomin in nazadnje javni opomin oz. 

ugotovi, da kodeks etike ni bil kršen. Javni opomin se objavi na spletni strani 

občine. 

(4) Osnutek odločitve častnega razsodišča se pisno posreduje izvoljenemu 

predstavniku, na katerega le – ta lahko poda ugovor v roku 15 dni od prejema. 

Dokončna odločitev, ki mora vsebovati tudi opredelitev do navedb, ki jih je podal 

izvoljeni predstavnik, se posreduje pisno izvoljenemu predstavniku. 

(6) O svojih ugotovitvah častno razsodišče obvesti župana in občinski svet. 

(7) Odločitev o presoji skladnosti se objavi na spletni strani občine. 

(8) Častno razsodišče najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o izvajanju 

kodeksa oziroma ga seznani s stanjem na tem področju.  

se popravi tako, da se glasi: 

»25. člen 

Spremljanje spoštovanja kodeksa 

(1) Častno razsodišče spremlja spoštovanje določil kodeksa v obliki stalne 
presoje etičnega ravnanja izvoljenih predstavnikov in obravnava prijave 
kršitev na podlagi očitnih dejanj oziroma dejanj, ki so v nasprotju s tem 
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kodeksom. O začetku obravnave presoje skladnosti odloči častno 
razsodišče.  
 
(2) Častno razsodišče o vsakem primeru, ki ga obravnava, sprejme 
odločitev o presoji skladnosti ravnanja s kodeksom. Odločitev častnega 
razsodišča je pisna. 
 
(3) Komisija izreče najprej opozorilo, sledi opomin in nazadnje javni 
opomin oz. ugotovi, da kodeks etike ni bil kršen. Javni opomin se objavi na 
spletni strani občine. 
 
(4) Osnutek odločitve častnega razsodišča se pisno posreduje izvoljenemu 
predstavniku, na katerega le – ta lahko poda ugovor v roku 15 dni od 
prejema. Dokončna odločitev, ki mora vsebovati tudi opredelitev do 
navedb, ki jih je podal izvoljeni predstavnik, se posreduje pisno 
izvoljenemu predstavniku. 
 
(6) O svojih ugotovitvah častno razsodišče obvesti župana in občinski svet. 
 
(7) Častno razsodišče najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o 
izvajanju kodeksa oziroma ga seznani s stanjem na tem področju.« 
 
 
 
 
PREDLOG DODATNEGA SKLEPA k 4. točki dnevnega reda: 

 
Sprejmeta se amandmaja k preambuli in k 25. členu  predloga Kodeksa 
ravnanja izvoljenih predstavnikov v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

 
 
 
 
  Občina Cerklje na Gorenjskem 

               ŽUPAN 
                  FRANC ČEBULJ  
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