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POTRDITEV ZAPISNIKA 6. IZREDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Z DNE
25. 3. 2021
Predlog sklepa:
Občinski svet občine Gorje sprejme zapisnik 6. izredne seje občinskega sveta Občine Gorje z
dne 25. 3. 2021.

Številka:
Datum:

032-2/2021-3
25. 3. 2021

ZAPISNIK 6. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINA GORJE
6. izredna seja Občinskega sveta Občine Gorje je bila v četrtek, 25. 3. 2021 ob 16. uri, preko aplikacije
ZOOM.
Prisotni: Janez Poklukar (SDS), Urban Jan, Pavel Jakopič, Dominik Piber, Primož Pretnar, Edvard Torkar,
Janez Kolenc, Ivan Ratek, Danijela Mandeljc, Anja Bunderla, Zdenka Repe
Opravičil: /
Poročevalci: /
Novinarji: /
Občinska uprava Občine Gorje: Primož Tomše Zorč – direktor OU, Nuša Jesenšek – tajnica OS
Zaradi tehničnih težav se je seja pričela ob 16.06 uri.
Seja je bila za potrebe izdelave zapisnika posneta na diktafon.
Pred ugotavljanjem sklepčnosti je podžupanja svetnike seznanila, da bo vodila to sejo, ker župan, katerega
izločitev se zahteva, ne sme do izdaje sklepa o zahtevi opravljati nobenih dejanj v postopku, razen tistih,
ki se ne smejo odlagati.
Seja občinskega sveta se bo zaradi zagotavljanja javnosti slikovno in zvočno snemala s strani občine Gorje,
ki bo uporabnik in upravljalec teh posnetkov. Posnetek seje občinskega sveta, ki je namenjen zagotavljanju
javnosti dela občinskega sveta, bi se neposredno predvajal na Facebook profilu Občine Gorje in bi se po
končani seji izbrisal. Seja bi se zvočno in slikovno snemala tudi za potrebe izdelave zapisnika seje, posnetek
pa se bo takoj po izdelanem zapisniku uničil. Ker v Poslovniku občinskega sveta ni določb, ki jih v skladu z
mnenjem informacijske pooblaščenke občinska uprava potrebuje za zakonito snemanje in predvajanje sej
občinskega sveta je podžupanja predlagala, da o tem, ali naj se izvede zvočno in slikovno snemanje seje z
namenom zagotavljanja javnosti seje in izdelave zapisnika, glasuje. Na glasovanje je dala naslednja
predloga sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje soglaša, da se 6. izredna seja občinskega sveta Občine Gorje slikovno in
zvočno snema s strani Občine Gorje za namen neposrednega predvajanja na FB profilu Občine Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
4
PROTI
7
Sklep ni bil sprejet.
Občinski svet Občine Gorje soglaša, da se 6. izredna seja občinskega sveta Občine Gorje slikovno in
zvočno snema s strani Občine Gorje za namen izdelave zapisnika.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je podala poročilo o prisotnosti enajstih svetnikov in glede na to ugotovila in potrdila
sklepčnost.
Gradivo za sejo je bilo objavljeno na spletni strani Občine Gorje in posredovano k točki dnevnega reda.

Na podlagi zahteve za izročitev, ki jo je podal predlagatelj dne 2. 2. 2021 so bili oblikovani sklepi za 6.
izredno sejo občinskega sveta. Dne 23. 3. 2021 je bila občinska uprava obveščena s strani pooblaščenca
predlagatelja, da se zahteva le izločitev župana, zato se črta druga in tretja točka sklepa. V skladu z 29.
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje je podžupanja predlagala, da se točka dnevnega reda
spremeni tako, da se črta besedna zveza »…ter občinskih svetnikov Pavla Jakopiča in Dominika Pibra.«.
Predlog spremembe dnevnega reda je dala na glasovanje.
Predlog spremembe dnevnega reda:
1. Določitev uradne osebe za vodenje upravnega postopka v zadevi zahteve za izločitev župana Petra
Torkarja.
GLASOVANJE:
ZA
8
PROTI
2
Sprememba dnevnega reda je bila sprejeta.
V skladu z 29. členom Poslovnika je za 6. izredno sejo Občinskega sveta občine Gorje predlagala naslednji
dnevni red:
1. Določitev uradne osebe za vodenje upravnega postopka v zadevi zahteve za izločitev župana Petra
Torkarja.
V razpravi na dnevni red je sodelovala svetnica Bunderla. Na njena vprašanja je odgovarjal Primož Tomše
Zorč, direktor občinske uprave.
Po končani razpravi je podžupanja dala na glasovanje predlog dnevnega reda na glasovanje:
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1: DOLOČITEV URADNE OSEBE ZA VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA V ZADEVI ZAHTEVE ZA
IZLOČITEV ŽUPANA PETRA TORKARJA
Podžupanja je povedala, da je RTC Zatrnik d.o.o., Zatrnik 118, 4247 Zgornje Gorje po pooblaščencu
Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki d.o.o. (v nadaljevanju vlagatelj ali pritožnik) dne 3. 2. 2021
vložil pritožbo, s katero izpodbija 2. točko izreka sklepa Občinske uprave Občine Gorje, številka 0141/2020-41 z dne 15. 1. 2021. Hkrati z navedeno pritožbo je vlagatelj vložil tudi zahtevo za izločitev župana
Občine Gorje, Petra Torkarja (v nadaljevanju župan) iz postopka odločanja o citirani pritožbi.
Prvostopenjski upravni organ je v skladu z 240. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 –
ZIUOPDVE; v nadaljevanju ZUP) opravil formalni preizkus pritožbe in ugotovil, da je pritožba dovoljena,
pravočasna in jo je vložila upravičena oseba.
Prvostopenjski upravni organ je v skladu z 245. členom ZUP odstopil pritožbo drugostopenjskemu
upravnemu organu.
Hkrati z navedeno pritožbo je vlagatelj vložil tudi zahtevo za izločitev župana Občine Gorje, Petra Torkarja
(v nadaljevanju župan) iz postopka odločanja o citirani pritožbi. Ker je pritožnik zahteval izločitev župana
kot drugostopenjskega upravnega organa, mora o tej zahtevi odločati občinski svet v skladu z osmo alinejo
38. člena ZUP.
Občinski svet je kolegijski organ. Skladno z 29. členom ZUP pri kolegijskih organih izdaja odločbe v upravnih
zadevah sam kolegijski organ, če ni z zakonom oziroma s predpisom sveta samoupravne lokalne skupnosti
določeno, da izdaja odločbe v upravnem postopku predsednik kolegijskega organa (prvi odstavek). Kadar

je za odločanje v upravni zadevi pristojen kolegijski organ, vodi postopek do izdaje odločbe njegov član, ki
ga določi sam organ. Uradna oseba kolegijskega organa mora izpolnjevati pogoje za vodenje postopka iz
31. člena tega zakona. V primeru, da take osebe v kolegijskem organu ni, vodi postopek do izdaje odločbe
uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 31. člena tega zakona in jo kolegijski organ za to pooblasti (drugi
odstavek). V primeru iz prejšnjega odstavka predloži oseba, ki je vodila postopek, kolegijskemu organu, ki
je pristojen za odločanje, pisno poročilo in predlog odločbe (tretji odstavek).
Da bo lahko Občinski svet Občine Gorje odločal o podani zahtevi za izločitev, je treba določiti osebo, ki bo
vodila postopek ter pripravila poročilo s predlogom sklepa o zahtevi za izločitev.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali svetnik Kolenc, svetnica Bunderla in pooblaščenec RTC Zatrnik.
Po končani razpravi je podžupanja dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje določi, da Nuša Jesenšek, svetovalka II za upravno in pisarniško poslovanje
vodi postopek o zahtevi za izločitev župana Občine Gorje, Petra Torkarja, iz postopka odločanja o
pritožbi zoper sklep Občinske uprave Občine Gorje, številka 014-1/2020-41 z dne 15. 1. 2021, ki jo je
vložil RTC Zatrnik d.o.o., Zatrnik 118, 4247 Zgornje Gorje.
2. Nuša Jesenšek, svetovalka II za upravno in pisarniško poslovanje, svetovalka je dolžna Občinskemu
svetu Občine Gorje predložiti pisno poročilo in predlog sklepa o zahtevi za izločitev.
3. Ta sklep velja takoj.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Seja se je zaključila ob 16:55 uri.

Po tonskem zapisu:
Nuša Jesenšek, l.r.

Župan Občine Gorje
Peter Torkar, l.r.

