
 
 
 
 
 
OBČINA SEMIČ 
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 
Gradivo za 4. redno sejo občinskega sveta v februarju 2019 – k točki 10 dnevnega reda 
 

 

 
Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: obcina@semic.si  

Številka: 100-03/2018-3 
 
ZADEVA:   Obravnava in sprejem predloga Sklepa o izločitvi županje iz postopkov opravljanja 
                   posameznih dejanj v upravnih postopkih 
 
Na podlagi 35. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Ur. l. RS, št. 
80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 -ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13), 14. člena Statuta Občine 
Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) in 71. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 
57/10 in 27/16), je Občinski svet Občine Semič na svoji ___ redni seji dne ________ sprejel naslednji 
 

     S K L E P 
    o izločitvi županje iz postopkov opravljanja posameznih dejanj  

v upravnih postopkih 
 

1. člen 
 

Županjo Občine Semič, Polono Kambič, se izloči iz naslednjih postopkov opravljanja posameznih dejanj v 
postopku: 
 
1. če sama v zadevi, o kateri teče postopek, nastopa kot stranka, soupravičenec oziroma sozavezanec, 

priča, izvedenec, pooblaščenec ali zakoniti zastopnik stranke; 
 

2. če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njo v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v 
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega 
drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z njo živi ali je živela v  zvenzakonski 
skupnosti; 

 
3. če sama nastopa kot skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik stranke, njenega zakonitega 

zastopnika ali pooblaščenca;  
 

4. če je bila sama udeležena v postopku na prvi stopnji ali je sodelovala pri odločanju. 
 

2. člen 
 
Namesto izločene osebe opravlja posamezna dejanja v postopku podžupan. 
 

3. člen 
 
Veljavnost tega sklepa je vezana na mandat občinskega sveta 2018 - 2022. 
 

4. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. 
 

Št.: 
Datum: 
                                                                                                                        Občinski svet Občine Semič 

                                     Polona KAMBIČ, županja 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Po 35. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 80/99, in spremembe; v 
nadaljevanju: ZUP) predstojnik oziroma pooblaščena uradna oseba organa ne sme odločati ali opravljati 
posameznih dejanj v postopku:  
- če je sama v zadevi, o kateri teče postopek, stranka, soupravičenec oziroma sozavezanec, priča, 

izvedenec, pooblaščenec ali zakoniti zastopnik stranke;  
- če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njo v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v 

stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega 
drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z njo živi ali je živela v izvenzakonski 
skupnosti;  

- če je sama skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik stranke, njenega zakonitega zastopnika ali 
pooblaščenca;  

- če je bila udeležena v postopku na prvi stopnji ali je sodelovala pri odločanju. 
 
Po 38. členu ZUP o izločitvi župana odloča predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti, torej  
občinski svet. V sklepu o izločitvi je treba tudi določiti uradno osebo, ki bo namesto izločene osebe 
opravljala posamezna dejanja ali vodila celoten postopek oziroma odločila o zadevi. 
 
Zaradi morebitnega pojava zadev, v katerih bi se morala županja izločiti iz postopka, predlagamo 
občinskemu svetu v sprejem predlagani sklep. Zaradi ekonomičnosti postopkov predlagamo sprejetje 
generalnega sklepa in ne le sklepa, vezanega na posamezni postopek. 
 
Občinski svet določi nadomestno osebo županje za zgoraj navedene primere. S strani občinske uprave 
predlagamo, da je to podžupan. 
 
 
 
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:  
Občinski svet sprejme Sklep o izločitvi županje v predlagani vsebini. 
 

 
 

Pripravila:                                                                                                 Predlagateljica:  
Mateja Kambič                                                                                         Polona Kambič, županja 
                                                                                                                  
 
 


