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PREGLED IN POTRDITEV 

ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE GORJE, Z DNE 4.1.2019 
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Številka: 9000-11/2018-6 
         Datum: 4.1.2019 
 

Z A P I S N I K 
 
1. izredne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v petek, 4. 
januarja 2019, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje. 
 

Prisotni:  Zdenka Repe, Jakopič Pavel, Dominik Piber, Primož Pretnar, Edvard 
Torkar, Janez Kolenc, Urban Jan, Ivan Ratek, Danijela Mandeljc, Janez 
Poklukar (SDS), župan Peter Torkar. 

Odsotni: / 
Poročevalci: / 

Novinarji: / 
Občinska uprava  

občine Gorje: 
Monika Breznik – direktorica OU, Nuša Jesenšek – tajnica OS. 

Zainteresirana 
javnost: 

 
/ 

 
Seja je bila posneta na diktafon. 
 
Vodil jo je župan Peter Torkar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil, podal poročilo 
prisotnosti desetih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Gradivo je bilo 
posredovano k točki dnevnega reda.  
 
Pred obravnavo dnevnega reda, je župan občinskemu svetu predlagal, da zaradi zagotovitve 
varstva podatkov sprejme sklep, da se seja v celoti zapre za javnost.  
Na glasovanje je dal predloga sklepov: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme sklep, da se 1. izredna seja zapre za javnost, 
zaradi zagotovitve varstva podatkov.  
2. Občinski svet Občine Gorje določa, da so lahko poleg župana in članov občinskega 
sveta Občine Gorje, prisotni tudi zaposleni v občinski upravi Občine Gorje. Ostala 
javnost se izključi.  

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

 
Za prvo izredno sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red: 

1. 
Tožba tožeče stranke Anja Bunderla, zoper sklep o ne potrditvi mandata članici 
občinskega sveta št. 9000-9/2018-19 z dne 17.12.2018. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

 

TOČKA 1: Tožba tožeče stranke Anja Bunderla, zoper sklep o ne potrditvi 
mandata članici občinskega sveta št. 9000-9/2018-19 z dne 17.12.2018 
 
Župan je povedal, da je 28.12.2018 občinska uprava od upravnega sodišča prejela kopijo 
tožbe Anje Bunderla (v nadaljevanju tožeča stranka), zoper sklep o nepotrditvi mandata 
članici občinskega sveta in predlog za izdajo začasne odredbe. Občinski svet bi moral na 
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predlog za izdajo začasne odredbe odgovoriti do ponedeljka 31.12.2018 do 12. ure, v roku 8 
dni pa podati odgovor na tožbo.  
 
Občinska uprava je na dopis upravnega sodišča takoj odgovorila. 28.12.2018 je sodišče 
pozvala, naj oba zahtevka odloči istočasno, saj bo v tožbi vsebinsko odločalo o tožbenem 
zahtevku, ki je enak primarnemu predlogu za izdajo začasne odredbe. Sodišče je pozvalo, da 
občinski svet poda odgovor na tožbo v roku osmih dni od prevzema pošte, to je do 5.1.2019.  
 
Ker je tožena stranka Občinski svet Občine Gorje, je župan svetnikom predlagal, da sprejme 
sklep, s katerim bi mu podelil posebno pooblastilo, dano posebej za ta postopek pred 
Upravnim sodiščem, ki vsebuje tudi posebno pooblastilo za prenos pooblastila za zastopanje 
v postopku pred Upravnim sodiščem na Odvetniško pisarno Mužina, Žvipelj in partnerji 
d.o.o..  
S tem posebnim pooblastilom lahko župan vloži odgovor na tožbo in opravi vsa ostala 
procesna dejanja ter OS zastopa pred Upravnim sodiščem RS.  
 
Glede na to, da obstaja sum, da tožnica dejansko ne prebiva na prijavljenem naslovu Podhom 
39, pač pa naj bi stalno prebivala na naslovu Zgornje Gorje 100, je župan občinskemu svetu 
še predlagal, da na podlagi 3. odstavka 18. člena Zakona o prijavi prebivališča, na UE 
Radovljica poda predlog za uvedbo postopka ugotavljanja stalnega prebivališča Anje 
Bunderla.  
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednje predloge sklepov.  
 

Občinski svet občine Gorje poda na Upravno enoto Radovljica predlog za uvedbo 
postopka ugotavljanja stalnega prebivališča Anje Bunderla.  

GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI / 

 

Občinski svet občine Gorje podeli županu Občine Gorje, Petru Torkarju, posebno 
pooblastilo za opravo vseh procesnih dejanj in zastopanje pred Upravnim sodiščem 
RS v postopku tožbe tožeče stranke Anje Bunderla, tožena stranka Občina Gorje, 
Občinski svet, zoper Sklep o ne potrditvi mandata članici Občinskega sveta št. 9000-
9/2018-19 z dne 17.12.2018, ki se vodi pod opr. Št. I U 2579/2018.  

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

 

Občinski svet občine Gorje sprejme sklep, da se odgovor na tožbo tožeče stranke Anje 
Bunderla, zoper sklep o ne potrditvi mandata članici Občinskega sveta št. 9000-
9/2018-19 z dne 17.12.2018, ki se vodi pod opr. Št. I U 2579/2018, pošlje na Upravno 
sodišče RS.  

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

 
Seja je bila zaključena ob 16.38 uri.  
Zapisala:         Župan Občine Gorje 
Nuša Jesenšek        Peter Torkar


