Številka: 354-31/2020-4
Datum: 18. 9. 2020

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Zadeva:

ZAHTEVA ZA IZLOČITEV URADNE OSEBE IZ UPRAVNEGA
POSTOPKA

Pravna podlaga:

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in
82/13),
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, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE) in
Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 –
UPB1)

Gradivo pripravila: Eva Filej Rudman, občinska svetnica
Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepa:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog sklepa
o zavrnitvi zahteve za izločitev župana Mestne občine Novo
mesto, mag. Gregorja Macedonija, iz postopka odločanja o
pritožbi zoper Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom, št. 354-22/2020-11 (612) z dne 31. 8. 2020.

mag. Gregor Macedoni
župan

PRILOGE:
1. obrazložitev,
2. predlog sklepa.
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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:
PREDMET:

ZAHTEVA ZA IZLOČITEV URADNE OSEBE IZ UPRAVNEGA POSTOPKA
POROČILO

Občinska svetnica, Eva Filej Rudman, na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto z dne 18. 9. 2020 ob upoštevanju določbe 29. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (ZUP), podajam Občinskemu svetu Mestne občine Novo
mesto naslednje poročilo:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 7. dopisni seji, ki je potekala 18. 9. 2020 od
14. do 20. ure, v zadevi zahteve za izločitev župana, mag. Gregorja Macedonija, sprejel
naslednja sklepa:
»1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto določi, da članica Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto, Eva Filej Rudman, vodi postopek o zahtevi za izločitev župana Mestne
občine Novo mesto, mag. Gregorja Macedonija, iz postopka odločanja o pritožbi zoper
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, št. 354-22/2020-11 (612) z
dne 31. 8. 2020.
2. Članica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, Eva Filej Rudman, je dolžna
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predložiti pisno poročilo in predlog sklepa o
zahtevi za izločitev.«
Zoper Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, št. 354-22/2020-11
(612) z dne 31. 8. 2020, je bila s strani stranskih udeležencev (v nadaljevanju: pritožniki)
podana pritožba in zahteva za izločitev župana, mag. Gregorja Macedonija, iz postopka
odločanja o njej.
V zahtevi za izločitev so pritožniki navedli, da obstajajo okoliščine, ki vzbujajo dvom v
nepristranskost župana. Navedli so, da je podal izjave v javnih občilih, da se zavzema za čim
večje število prireditev. Po njihovi oceni naj bi župan neupravičeno podajal izjave, da stranski
udeleženci z izkoriščanjem procesnih predlogov le ovirajo izvedbo prireditev. Menijo, da je
podan izločitveni razlog po prvem odstavku 37. člena ZUP.
V prvem odstavku 37. člena ZUP je določeno, da lahko stranka zahteva izločitev uradne
osebe iz razlogov naštetih v 35. členu tega zakona, lahko pa tudi, kadar druge okoliščine
vzbujajo dvom o njeni nepristranosti. Pri tem mora stranka navesti okoliščine, zaradi katerih
je po njenem mnenju podan kakšen razlog za izločitev.
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Stranka postopka, ki zahteva izločitev uradne osebe, mora konkretno navesti in določno
opredeliti (navzven) zaznavne oziroma objektivne okoliščine, zaradi katerih zahteva izločitev,
pri čemer je dokazno breme na njeni strani. V zahtevi za izločitev so pritožniki citirali izjave,
ki jih je župan podal za TV Slovenija in Vaš Kanal. Gre za splošne izjave, ki se nanašajo na
dejstva o postopkih in dogajanjih v Mestni občini Novo mesto, ki so pomembna za javno
življenje občanov. Ti imajo pravico do informiranja o dogajanjih v njihovi občini, še posebej
glede takšnih, ki neposredno vplivajo na njihovo kakovost bivanja. Odvijanje kulturnih
prireditev prispeva k večji kakovosti bivanja ter krepi pripadnost lokalni skupnosti.
Župan, mag. Gregor Macedoni, se ni opredeljeval do posameznih strank v postopku, temveč
je podal njegova opažanja o poteku različnih upravnih postopkov. Ob tem je potrebno
poudariti, da pritožbenega postopka ne vodi župan, ampak pooblaščena uradna oseba, ki je
v skladu z 12. členom ZUP samostojna pri opravljanju posameznih dejanj in presojanju
dejanskega in pravnega stanja zadeve, saj se le tako lahko zagotovi strokovno in objektivno
delo. Uradna oseba predloži županu kot drugostopenjskemu upravnemu organu osnutek
odločitve, ta pa sprejme le končno odločitev. Župan nima možnosti, da bi posegal v
ugotovljeno dejansko stanje, glede uporabe prava v osnutku odločitve pa lahko izbira le med
možnimi in dopustnimi interpretacijami pravnih norm, če so te na voljo.
Na podlagi navedenega ter ob dejstvu, da so navedbe pritožnikov pavšalne in
nekonkretizirane, ni mogoče sklepati o pristranskosti župana v tej zadevi.
Eva Filej Rudman
občinska svetnica
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Številka:
Datum:

354-31/2020-6
18. 9. 2020

Občinski svet Mestne občine Novo mesto izdaja na podlagi osmega odstavka 38. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) na zahtevo Gregorja Pečarja, Glavni
trg 21, 8000 Novo mesto, Izidorja Stoparja in Darje Bubnjić, oba Glavni trg 9, 8000 Novo
mesto, ki jih po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Sitar, Glavni trg 22, 8000 Novo
mesto, za izločitev župana, mag. Gregorja Macedonija, iz postopka odločanja o pritožbi
zoper Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, št. 354-22/2020-11
(612) z dne 31. 8. 2020, naslednji
SKLEP
1. Zahteva za izločitev župana Mestne občine Novo mesto, mag. Gregorja Macedonija, iz
postopka odločanja o pritožbi zoper Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s
hrupom, št. 354-22/2020-11 (612) z dne 31. 8. 2020, se zavrne.
2. Posebni stroški postopka niso nastali.
OBRAZLOŽITEV
Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je kot prvostopenjski upravni organ 18. 9. 2020
županu Mestne občine Novo mesto, mag. Gregorju Macedoniju, kot drugostopenjskemu
upravnemu organu odstopila pritožbo Gregorja Pečarja, Glavni trg 21, 8000 Novo mesto,
Izidorja Stoparja in Darje Bubnjić, oba Glavni trg 9, 8000 Novo mesto, ki jih po pooblastilu
zastopa Odvetniška pisarna Sitar, Glavni trg 22, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju:
pritožniki), zoper Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, št. 35422/2020-11 (612) z dne 31. 8. 2020. Pritožniki so zahtevali tudi, da se župan izloči iz
odločanja o pritožbi zoper citirano dovoljenje.
V zahtevi za izločitev so pritožniki navedli, da obstajajo okoliščine, ki vzbujajo dvom v
nepristranskost župana. Navedli so, da je podal izjave v javnih občilih, da se zavzema za čim
večje število prireditev. Po njihovi oceni naj bi župan neupravičeno podajal izjave, da stranski
udeleženci z izkoriščanjem procesnih predlogov le ovirajo izvedbo prireditev. Menijo, da je
podan izločitveni razlog po prvem odstavku 37. člena ZUP.
V prvem odstavku 37. člena ZUP je določeno, da lahko stranka zahteva izločitev uradne
osebe iz razlogov naštetih v 35. členu tega zakona, lahko pa tudi, kadar druge okoliščine
vzbujajo dvom o njeni nepristranosti. Pri tem mora stranka navesti okoliščine, zaradi katerih
je po njenem mnenju podan kakšen razlog za izločitev.
Stranka postopka, ki zahteva izločitev uradne osebe, mora konkretno navesti in določno
opredeliti (navzven) zaznavne oziroma objektivne okoliščine, zaradi katerih zahteva izločitev,
pri čemer je dokazno breme na njeni strani. V zahtevi za izločitev so pritožniki citirali izjave,
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ki jih je župan podal za TV Slovenija in Vaš Kanal. Gre za splošne izjave, ki se nanašajo na
dejstva o postopkih in dogajanjih v Mestni občini Novo mesto, ki so pomembna za javno
življenje občanov. Ti imajo pravico do informiranja o dogajanjih v njihovi občini, še posebej
glede takšnih, ki neposredno vplivajo na njihovo kakovost bivanja. Odvijanje kulturnih
prireditev prispeva k večji kakovosti bivanja ter krepi pripadnost lokalni skupnosti.
Župan, mag. Gregor Macedoni, se ni opredeljeval do posameznih strank v postopku, temveč
je podal njegova opažanja o poteku različnih upravnih postopkov. Ob tem je potrebno
poudariti, da pritožbenega postopka ne vodi župan, ampak pooblaščena uradna oseba, ki je
v skladu z 12. členom ZUP samostojna pri opravljanju posameznih dejanj in presojanju
dejanskega in pravnega stanja zadeve, saj se le tako lahko zagotovi strokovno in objektivno
delo. Uradna oseba predloži županu kot drugostopenjskemu upravnemu organu osnutek
odločitve, ta pa sprejme le končno odločitev. Župan nima možnosti, da bi posegal v
ugotovljeno dejansko stanje, glede uporabe prava v osnutku odločitve pa lahko izbira le med
možnimi in dopustnimi interpretacijami pravnih norm, če so te na voljo.
Na podlagi navedenega ter ob dejstvu, da so navedbe pritožnikov pavšalne in
nekonkretizirane, je občinski svet odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.
Ker v konkretnem postopku posebni stroški postopka niso nastali, je bilo v 2. točki izreka
tega sklepa odločeno, da posebni stroški postopka niso nastali.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba, niti ni dovoljen upravni spor (drugi odstavek 5. člena
Zakona o upravnem sporu, ZUS-1, Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11
– odl. US, 109/12 in 10/17 – ZPP-E).
mag. Gregor Macedoni
župan

VROČITI:
- Odvetniška pisarna Sitar, Glavni trg 22, 8000 Novo mesto – osebno po ZUP,
- Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto – osebno po ZUP.
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