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Zadeva: Predlog za predčasno razrešitev župana, zaradi neupoštevanja 
pravnomočne sodbe Upravnega sodišča, opr. št. I U 1792/2016-14 z dne 
18. 10. 2017 – odgovor

Zveza: dopis GSVRS, št. 03200-5/2017/2 z dne 30. 11. 2017

Spoštovani,

vaš predlog za predčasno razrešitev župana smo prejeli neposredno 24. 11. 2017, generalni 
sekretariat Vlade RS pa nam je identičen predlog poslal v preučitev dne 30. 11. 2017. V 
poslanem dopisu navajate, da župan do dne 23. 11. 2017 ni pripravil sprememb odloka v skladu 
z zakonom na podlagi sodbe in predlagate, da se župana na podlagi navedenega in na podlagi 
drugega odstavka 90. b člena Zakona o lokalni samoupravi razreši. Predlogu ste priložili sodbo 
Upravnega sodišča št. I U 1792/2016-14 z dne 18. 10. 2017.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, v nadaljevanju ZLS) določa  v 
90. b členu, da se župana lahko predčasno razreši, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali 
pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in 
zakonom skladno ravnanje. Bolj podroben postopek in pristojni organi za predčasno razrešitev 
župana so opredeljeni v 90. c členu istega zakona. Po preučitvi priložene sodbe ugotavljamo, 
da v izreku sodbe na podlagi tožbe župana zaradi zadržanja več sklepov občinskega sveta na 
podlagi 33. a člena istega zakona, županu ni bilo ničesar naloženo, prav tako mu ni bil naložen 
rok za morebitno realizacijo sodbe. Ker niso izpolnjeni zakonski pogoji za pričetek postopka 
predčasne razrešitve župana, vašemu predlogu ni mogoče slediti.

S spoštovanjem,

Dr. Nejc Brezovar
Državni sekretar

Poslano:

Skupina svetnikov
Občina Kostanjevica na Krki
anton.zagorc@gmail.com
lovrometelko@gmail.com
sop.ikon@amis.net
Kerinkico44@gmai.com



- Naslovnikom
- Občina Kostanjevica na Krki, župan in občinski svet
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
- Sektor za sodelovanje z DZ in za evropsko in mednarodno sodelovanje
- Sektor za delo delovnih teles in svetov vlade
- Državni zbor RS, predsednik
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