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Sklep o odločitvi glede zahtev za izločitev župana v postopku odločanja o 
pritožbi 



 
Številka: 007-1/2019 
Datum:   8.1.2019 
 
 
 
 
OBČINSKI SVET 
C E R K N I C A 
 
 
 

ZADEVA: Sklep o odločitvi glede zahtev za izločitev župana v postopku 
odločanja o pritožbi 
 

NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa 
 

PRAVNA PODLAGA: 38. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13) 17. člen Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17-
UPB) 
 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerknica – Marko RUPAR 
 

GRADIVO PRIPRAVILI: Irena ZALAR – Direktorica občinske uprave 
Samo MLINAR – Svetovalec župana 
 

POROČEVALCA: Irena ZALAR - direktorica občinske uprave 
Samo MLINAR – Svetovalec župana 
 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet občine Cerknica je na svoji ____ redni seji dne  
_______ obravnaval  in sprejel Sklep, da se  zahteva za izločitev 
Župana Občine Cerknica v postopku odločanja o pritožbah, ki ju je  
dne 18.4.2018 vložila pritožnica Marija Otoničar hkrati s pritožbo 
zoper odločbo Občine Cerknica štev.: 410-22/2018 z dne 4.4.2018 
in 410-122/2018 z dne 4.4.2018, kot neutemeljeni zavrne. 
 
Občinski svet občine Cerknica je na svoji ____ redni seji dne  
_______ obravnaval  in sprejel Sklep, da se  zahteva za izločitev 
Župana Občine Cerknica v postopku odločanja o pritožbah, ki ju je  
dne 18.4.2018 vložil pritožnik Jože Otoničar hkrati s pritožbo zoper 
odločbo Občine Cerknica štev.: 410-23/2018 z dne 4.4.2018 in 410-
123/2018 z dne 4.4.2018, kot neutemeljeni zavrne. 
 
Podžupana, Marka KRANJCA se pooblasti za podpis odpravka 
sklepa. 

 
                                    

                                                          
                                                                                                                      Župan 

                                                                                                                         Občine Cerknica 
                                                                                                                          Marko RUPAR 

 



 

 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
 
Predlagatelja sta dne 18.4.2018 vložila  štiri pritožbe zoper Odločbe Občine Cerknica o odmeti 
komunalnega prispevka za priklop na javno kanalizacijsko omrežje po uradni dolžnosti. Hkrati z 
vloženo pritožbo sta podala tudi zahtevo za izločitev Župana Občine Cerknica. Predlagatelja 
predlagata izločitev Župana iz razloga po 4. točki 35. člena Zakona o splošnem  upravnem 
postopku pri čemer navajata, da je Župan Marko Rupar aktivno sodeloval v postopku na prvi 
stopnji v katerem so bile izdane izpodbijane odločbe. Nadalje v utemeljitvi svoje zahteve za 
izločitev še pojasnita, da sta kot zavezanca za plačilo komunalnega prispevka s strani Občine 
Cerknica, še pred izdajo odločbe na prvi stopnji, prejela informativni izračun komunalnega 
prispevka, ki ga je lastnoročno podpisal Župan Marko Rupar oz. je ta vsaj potrdil informativni 
izračun. Župan je naveden tudi kot kontaktna oseba, na katero se lahko zavezanci obrnejo po 
pojasnila v zvezi s temi informativnimi izračuni. Nadalje predlagatelja pojasnita, da je Župan torej 
aktivno sodeloval v postopku izdaje izpodbijane odločbe na prvi stopnji in si je zato o zadevi že 
vnaprej ustvaril določeno mnenje  (seveda v korist Občine), zato ne more odločati nepristransko 
in je podan zakonski razlog za njegovo izločitev.  
 
V predmetnem primeru razlog za izločitev iz 35. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ni 
podan, niti ne obstajajo druge okoliščine, ki bi vzbujale dvom o nepristranosti župana pri 
reševanju predmetne pritožbe.  
 
Dejstvo je namreč, da so postopke v zvezi z izračunom komunalnega prispevka vodile strokovne 
službe občine in ne župan. V postopku do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka se je 
zgolj opravljalo procesna opravila in so se spoštovala  procesna pravila ter materialni predpisi, ki 
organu, med drugim, nalagajo tudi dolžnost seznanitve zavezanca z informativnim obračunom 
višine komunalnega prispevka, ker se tako varujejo pravice strank v upravnem postopku kot tudi 
javni interes. Zakonito ravnanje osebe pa ne more biti razlog za izločitev. Župan je zakoniti 
zastopnik občine in kot tak podpisnik večine dokumentov, zato bi, če bi sledili razlogom, ki sta jih 
podala predlagatelja, bi prišli do nemogočih situacij, ko bi bil župan izločen praktično iz vseh 
postopkov občine v katerih bi sprejel kakršno koli odločitev ali podpisal kakršno koli listino, s 
katero se stranke niso strinjale. Za takšno stališče pa ni najti ustreznih razlogov, da bi se lahko 
uporabil institut izločitve. 
 
Glede na navedeno, se Občinskemu svetu predlaga, da zahteve za izločitev župana v postopku 
odločanja o pritožbah zavrne in, da se podžupana, Marka KRANJCA, pooblasti za podpis 
odpravkov sklepov. 
 
 
Pripravila: 
Irena Zalar – Direktorica občinske uprave 
Samo Mlinar– Svetovalec župana 
 

Občina Cerknica 
Marko RUPAR 

 
 
 
 
Priloge: 
 
-   Zahteva za izločitev župana, pritožnice Marije Otoničar v postopku odločanja o predmetni 
pritožbi, številka 410-22/2018 z dne 4.4.2018  
- Zahteva za izločitev župana, pritožnice Marije Otoničar v postopku odločanja o predmetni 
pritožbi, številka 410-122/2018 z dne 4.4.2018 
- Zahteva za izločitev župana, pritožnika Jožeta Otoničar v postopku odločanja o predmetni 
pritožbi, številka 410-23/2018 z dne 4.4.2018 
- Zahteva za izločitev župana, pritožnika Jožeta Otoničar v postopku odločanja o predmetni 
pritožbi, številka 410-123/2018 z dne 4.4.2018 
 


