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ZADEVA: MNENJE KPK O NEZDRUŽLJIVOSTI FUNKCIJ IN DOLŽNEM RAVNANJU OBČINSKEGA SVETNIKA 

Spoštovani, 

Vezano na telefonski pogovor prejšnji teden prosim za pisno informacijo o morebitni nezdružljivosti 

funkcije občinskega svetnika na eni ter funkcije predsednika sveta staršev in člana sveta javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda (JVIZ) na drugi strani. Prosim za informacijo o dolžnem ravnanju občinskega 

svetnika za izogib konfliktu interesov in za varovanje videza nepristranskosti, kakor tudi za priporočila za 

vzpostavljanje dobre prakse na tem področju. 

Podpisani na prihajajočih lokalnih volitvah kandidiram za člana občinskega sveta in obstaja dokajšnja 

možnost, da bom tudi izvoljen. Trenutno sem predsednik sveta staršev in predstavnik staršev v svetu JVIZ, 

katerega ustanovitelj je občina, v kateri prebivam in za katere občinski svet kandidiram. Razen navedene 

okoliščine po mojem vedenju ne obstaja noben drug zadržek, ki bi terjal posebne ukrepe ali previdnost  – 

nisem (so)lastnik podjetja in na noben način ne poslujem z občino; enako velja za vse člane moje ožje in 

širše družine. Konkretno sprašujem: 

(1) Ali je funkcija predsednika sveta staršev nezdružljiva s funkcijo občinskega svetnika? Ali je funkcija 

člana sveta JVIZ nezdružljiva s funkcijo občinskega svetnika? 

(2) Katera so dolžna ravnanja občinskega svetnika za izogibanje konfliktom interesov ter za varovanje 

videza nepristranskosti, v kolikor sme hkrati opravljati eno ali obe funkciji iz točke (1)? Ali se mora 

občinski svetnik izločiti iz obravnave (razprave) in/ali odločanja v zadevah, ki se tičejo JVIZ? Na kakšen 

način je občinski svetnik dolžan obvestiti župana in občinski svet o morebitnem konfliktu interesov? Ali 

za sodelovanje pri pripravi in sprejemanju občinskega proračuna veljajo posebna oz. drugačna pravila? 

Ali enaka pravila veljajo tudi za delo svetnika v odborih in delovnih telesih, ki jih ustanovi občinski svet? 

(3) Prosim za navedbo in kratko razlago pravne podlage, ki ureja izpostavljeno problematiko. 

(4) Ali poleg predpisanega ravnanja obstajajo priporočila za vzpostavljanje dobre prakse pri 

izpostavljeni problematiki?    

 

Najlepša hvala za pomoč in lep pozdrav, 

 

          Jernej Stare  


