OBČiNA RAVNE NA KOROŠKEM
OBČINSKI SVET

Ob zavedanju, da na lokalni ravni izvoljeni predstavniki opravljamo svoje dolžnosti v
okviru zakona in v skladu z mandatom, ki so nam ga podelili volivci; ob upoštevanju
dejstva, da pomeni spoštovanje mandata volivcev tudi spoštovanje etičnih standardov; v
prepričanju, da je odnos zaupanja nujno potreben za izvoljene predstavnike, da lahko
učinkovito opravljamo svoje vlogo in da je treba spoštovati pravila ravnanja, ki vsebujejo
takšne etične zahteve, je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na podlagi 20. člena
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013) na svoji
9. redni seji dne 30. 9. 2015 sprejel

KODEKS RAVNANlA

NOSILCEV lAVNIH

SPLOŠNI

FUNKCIJ V OBČINI

RAVNE NA KOROŠKEM

DOLOČBI
1. člen

Namen kodeksa
Kodeks ravnanja nosilcev javnih funkcij v Občini Ravne na Koroškem izraža moralno-etične
standarde obnašanja in željo vseh izvoljenih predstavnikov po krepitvi medsebojnega
sodelovanja, spoštovanja in varovanja človekovega dostojanstva, njegovih pravic in
svoboščin, ki se pričakuje od izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.
2. člen
Opredelitev izvoljenega predstavnika
Za namene tega kodeksa pomeni izraz »izvoljeni predstavnik« vsakega političnega
funkcionarja, ki opravlja mandat v organih občine ter v organih ožjih delov lokalne
skupnosti, ki mu je bil podeljen s splošnimi volitvami (volitve z neposredno volilno pravico)
ali na posrednih volitvah (v izvršilni organ ga je izvolil ali imenoval svet lokalnih skupnosti)
v času njegovega mandata.

TEMELlNA NAČELA

3. člen
Družbena odgovornost
Izvoljeni predstavniki se obvežemo, da bomo delovali transparentno in družbeno
odgovorno ter s tem krepili zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost
opravljanja javnih nalog.
Izvoljeni predstavniki bomo spoštovali mandat, ki 50 nam ga podali volivci, in namenili
izvoljenim predstavnikom članstvo v odborih in komisijah po ključu izida volitev.
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4. člen
Spoštovanje enakosti pred zakonom
lzvoljeni predstavniki bomo svoje funkcije opravljali zakonito, strokovno, pravično, vljudno
in korektno, z močjo argumenta in ne z argumentom moči. Še posebej bomo spoštovali
človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero,
politično ali drugačno prepričanje, gmotno stanje, izobrazbo, družbeni položaj ali katero
koli drugo osebno okoliščino.

5. člen
Varovanje ugleda
lzvoljeni predstavniki pri opravljanju svojega dela in v zasebnem življenju skrbimo za
varovanje ter utrjevanje lastnega ugleda in ugleda Občine Ravne na Koroškem. Pri svojem
delu srno načelni, odločni, vztrajni, pravični, strokovni, pri stiku z Ijudmi in drugimi organi
in organizacijami ter ustanovami pa vljudni in korektni.

6. člen
Nepodkupljivost
lzvoljeni predstavniki zase ali za drugega ne zahtevamo nobenih privilegijev
nedovzetni za vse oblike podkupovanja.

in srno

7. člen
lavnost dela
lzvoljeni predstavniki si z javnim, zakonitim, strokovnim, pravičnim, vljudnim in korektnim
delom pridobivamo naklonjenost, ugled in spoštovanje javnosti ter javnost sprejemamo
kot korektiv in obliko nadzora nad svojim delom.

8. člen
Profesionalnost. strokovnost in neodvisnost
lzvoljeni predstavniki se za profesionalno opravljanje mandata ustrezno izobražujemo,
strokovno usposabljamo in izpopolnjujemo, si širimo splošno razgledanost ter razvijamo
znanja, potrebna za politično odločanje. Naše profesionalno ravnanje ne sme biti odvisno
od političnega prepričanja in svetovnega nazora.

9. člen
Varovanje

tajnosti podatkov

lzvoljeni predstavniki varujeme tajnost podatkov in neupravičeno ne uporabljamo ter ne
razkrivamo podatkov in informacij, do katerih srno prišli pri opravljanju svojega dela.
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10. člen
Medsebojni odnosi
Odnosi med izvoljenimi predstavniki temeljijo na strpnem dialogu, vzajemm ln solidarni
pomoči, kolegialnosti, spoštovanju, iskrenosti, medsebojnem zaupanju in dostojanstvu,
dobronamerni kritiki in dobri komunikaciji. Takim odnosom 50 tuji pojavi lažne solidarnosti,
poniževanja, podcenjevanja in zapostavljanja.

11. člen
Spoštovanje kodeksa
Izvoljeni predstavniki smo dolžni ravnati v skladu s tem kodeksom, zato smo z njim
seznanjeni. Zavedamo se moralne odgovornosti in moralnih posledic kršitev kodeksa.

12. člen
Sprejemanje

in spreminjanje

določil kodeksa

Etični kodeks sprejme in spreminja občinski svet Občine Ravne na Koroškem z večino
opredeljenih glasov. Spremembe določil lahko predlaga župan ali občinski svetnik v času
svojega mandata.
13. člen
Kršitve kodeksa
Kršitve kodeksa obravnava komisija, sestavljena iz občanov, ter preko občinskega sveta
obvesti o tem pristojne organe.

KONČNA DOLOČBA

14. člen
Pričetek veljavnosti
Ta kodeks ravnanja, ki se upošteva v vseh varnostnih razmerah, je potrjen na seji
Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem in se objavi na spletni strani občine.

Številka: 039-0003/2015
Ravne na Koroškem, 30.9,2015
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