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ODPRTO PISMO 
 
PREDMET: POZIV K ODSTOPU 
 
G. Alojzij Kastelic! 
 
Pozivamo vas, da odstopite z mesta župana občine Trebnje, kajti menimo, da človek, ki je obsojen za 
dejanja, ki jih je storil pri opravljanju svoje funkcije, na katero je bil izvoljen, te iste funkcije ne more 
več opravljati. 
Na žalost pozitivna zakonodaja RS ne vsebuje zakonskih norm, ki bi župana v primeru pravnomočne 
obsodbe  prisilile k odstopu. Obstajajo pa moralne norme, ki so bile sestavni del vaše zaprisege in sicer, 
da boste deloval vestno in pošteno, v dobrobit vseh občanov občine Trebnje. Pravnomočna sodba 
Okrajnega sodišča kot nesporno izkazuje prav nasprotno. 
Ne moremo tudi razumeti, da pravnomočno obsodbo, za katero ste se pogodili s tožilcem, omalovažujete 
s tem, da je to posledica gonje svetnikov iz prejšnjega mandata, da je to posledica gonje nekaterih 
uradnikov in da lahko svojo funkcijo naprej nemoteno opravljate. Predvidevamo, da bi bila kazen v 
primeru, da se ne bi pogodili, precej višja. 
 
Tudi neumestnih opravičil, ki so zapisana v vaši izjavi z dne 17.7.2012, ni mogoče sprejeti, saj ste župan 
že drugi mandat in ste imeli vse možnosti, da si organizirate delo na način, da bo le to potekalo zakonito 
in učinkovito. Odgovornost za drugačno stanje lahko nosite samo vi. Vaše naloge so določene v 32. 
členu Statuta Občine Trebnje in že zato, ker jih ne izpolnjujete, kot navajate v izjavi, bi bili dolžni 
odstopiti. Tudi izgovor na stroške odvetnika je zvit iz trte, saj bi v primeru, da dokažete nedolžnost, 
dobili povrnjene vse stroške. In tudi deset dni, po vaših besedah »izgubljenih« na sodišču, na koncu ne 
bi bilo izgubljenih, če bi imeli vsaj kanček možnosti, da dokažete svojo nedolžnost. Za to, da se opere 
ime, bi se splačalo porabiti deset dni in še več svojega dopusta. 
 
Vaše trditve, da občina nekaterih storitev, za katere ste bili obtoženi ni plačala, pa so absurd brez 
primere. S tem javno priznavate, da se ne držite pogodb, da se ne držite dogovorov in da delate Občini 
še višjo škodo, kajti neplačani pogodbeni zneski se zlahka izterjajo na sodišču z obrestmi in dodatnimi 
stroški, tudi odvetniškimi, vred. 
 
Prvi stavek 32. člena Statuta določa: »Župan predstavlja in zastopa občino«. Menimo, da pravnomočno 
obsojen župan Občine Trebnje ne more predstavljati, zato vas pozivamo, da takoj in nepreklicno 
odstopite. 
 
Lep pozdrav! 
 
        Predsednik ObO SD Trebnje: 
              Nace Sila 


