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ŽUPAN IN 

OBČINSKI SVET OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

KOLODVORSKA ULICA 10 

2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 

 

 

UGOTOVITVE ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 27. člena Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni 

Častno razsodišče obvešča župana in občinski svet o ugotovitvah Častnega razsodišča.  

 

Častno razsodišče je v letu 2022 obravnaval 1 vlogo: 

 

Prijavitelj:     Zlatko Trebovšek 

Izvoljeni predstavnik:   Branko Kruh 

Odločitev častnega razsodišča: Postopek se ustavi  

 

 

Odločitev Častnega razsodišča je priloga tega poročila. 

 

 

 Alen Vidonja 

predsednik Častnega razsodišča 

 

 

 

Priloga: 

- Sklep o ustavitvi postopka. 

 

Poslati: 

- Županu, 
- Občinskemu svetu, 
- Objava na spletni strani Občine Slovenska Bistrica.   

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


 

1 

 

                 
 

O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

Častno razsodišče 
 

Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: + 386 2 / 843 28 10  

 e-mail:obcina@slov-bistrica.si uradna spletna stran: https://www.slovenska-bistrica.si 

Številka: 9000-20/2022 

Datum: 7. 10. 2022 

 

 

Častno razsodišče Občine Slovenska Bistrica je v postopku prijave zoper izvoljenega predstavnika 

lokalne skupnosti Branka Kruha, s strani prijavitelja Zlatka Trebovška, z dne 14. 9. 2022 sprejelo 

naslednji 

 

SKLEP 

 

Postopek pred Častnim razsodiščem Občine Slovenska Bistrica se ustavi. 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Prijavitelj Zlatko Trebovšek je dne 14. 9. 2022 po elektronski pošti in dne 16. 9. 2022 po klasični 

pošti posredoval prijavo zoper izvoljenega predstavnika lokalne skupnosti Branka Kruha na Častno 

razsodišče Občine Slovenska Bistrica zaradi blatenja njegovega imena in imena Društva 

upokojencev Gaj-Pragersko. Branko Kruh, naj bi Zlatka Trebovška kot predsednika Društva 

upokojencev Gaj-Pragersko javno blatil na javnem portalu KS Pragersko Gaj brez cenzure, katere 

upravljavec in stvaritelj je Branko Kruh. 

 

Predsednik Častnega razsodišča Občine Slovenska Bistrica je dne 16. 9. 2022 prijavitelja pozval na 

dopolnitev prijave. V dopolnitvi prijave je bil prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od prejetja poziva 

dopolni prijavo z navedbo določb Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni (v 

nadaljevanju: Kodeks), ki naj bi bila kršena in predloži morebitne dokaze glede navedb v prijavi. 

 

Prijavitelj je istega dne 16. 9. 2022 posredoval dopolnitev prijave v kateri je podrobneje opisal način 

blatenja njegovega imena, ni pa navedel določb Kodeksa, ki naj bi bile kršene, prav tako ni predložil 

nobenih dokazov.  

 

Predsednika Častnega razsodišča Občine Slovenska Bistrica je dne 20. 9. 2022 obvestil Branka 

Kruha, o prispeli prijavi in ga pozval, da se lahko v skladu z 18. členom Poslovnika o delovanju 

Častnega razsodišča Občine Slovenska Bistrica opredeli do prijave in predloži morebitne svoje 

dokaze. 

 

Branko Kruh  je dne 21. 9. 2022, po elektronski pošti, na Častno razsodišče Občine Slovenska 

Bistrica posredoval odziv na Obvestilo o prijavi na Častno razsodišče v katerem je navedel svoj 

vidik glede prijave. 
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Predsednik Častnega razsodišča Občine Slovenska Bistrica je vso dokumentacijo posredoval 

članom Častnega razsodišča občine Slovenska Bistrica in sklical sejo. Častno razsodišče Občine 

Slovenska Bistrica je dne 7. 10. 2022 obravnavalo vso prispelo dokumentacijo v zvezi s prijavo na 

Častno razsodišče Občine Slovenska Bistrica. 

 

Člani Častnega razsodišča so soglasno ugotovili, da na podlagi obstoječe dokumentacije in 

predloženih dokazov ni mogoče ugotoviti kršitve Kodeksa. Iz prispele dokumentacije ni razvidno 

katera določba Kodeksa naj bi bila kršena. Prav tako ni predloženih nobenih dokazov, niti objave v 

kateri naj bi prišlo do razžalitve, ni bilo predložene. V kolikor je med prijaviteljem in domnevnim 

kršiteljem Kodeksa prišlo do razžalitve, je to predmet drugih civilnopravnih postopkov ali kazenskih 

postopkov, ki pa se vodijo na predlog prijavitelja pred pristojnimi sodišči. Navedbe Branka Kruha 

o kršitvi Statuta Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj pa je potrebno podati prijavo na druge ustrezne 

institucije, ki so pristojne presojati kršitev Statuta Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj. 

 

Zaradi zgoraj navedenih dejstev je Častno razsodišče odločilo tako kot izhaja iz izreka tega sklepa. 

 

Pravni pouk 

 

Na podlagi 25. člena Poslovnika o delovanju Častnega razsodišča Občine Slovenska Bistrica lahko 

izvoljeni predstavnik v roku 15 dni od prejema odločitve poda ugovor na sprejeto odločitev.      

 

 

 

Alen Vidonja, l. r. 

predsednik Častnega razsodišča 
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OBČINSKI SVET OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

KOLODVORSKA ULICA 10 

 

2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 

 

 

POROČILO O DELU ČASTNEGA RAZSODIŠČA ZA LETO 2022  

 

 

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni 

Častno razsodišče poroča občinskemu svetu o spoštovanju določb kodeksa oziroma ga seznani s 

stanjem na tem področju.  

 

V zvezi z navedenim Častno razsodišče poroča Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica, da je 

v letu 2022 obravnaval 1 vlogo: 

 

Prijavitelj:     Zlatko Trebovšek 

Izvoljeni predstavnik:   Branko Kruh 

Odločitev častnega razsodišča: Postopek se ustavi  

 

 

 

 

 

 Alen Vidonja, l. r. 

predsednik Častnega razsodišča 

 

Obvestiti: 

- Občinski svet.   
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