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1.) 

SEZNANITEV S POROČILOM KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE 

KORUPCIJE V ZVEZI Z IZLOČITVIJO ŽUPANA PETRA 

TORKARJA IZ POSTOPKA ODLOČANJA O PODELITVI 

KONCESIJE ZA GRADITEV ŽIČNIŠKIH NAPRAV ZA PREVOZ 

OSEB NA SMUČIŠČU ZATRNIK, IN SICER ZA VLEČNICE 

ZATRNIK, HOTUNJSKI VRH, PLANA 1 IN PLANA 2 

 
 
 

1. Občinski svet občine Gorje se je seznanil s Poročilom Komisije za preprečevanje korupcije v 
zvezi z izločitvijo župana Petra Torkarja iz postopka odločanja o podelitvi koncesije za graditev 
žičniških naprav za prevoz oseb na smučišču Zatrnik, in sicer za vlečnice Zatrnik, Hotunjski vrh, 
Plana 1 in Plana 2. 

 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 

 
 
 
 

 
 

 



ZADEVA: 

Seznanitev s poročilom Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z 
izločitvijo župana Petra Torkarja iz postopka odločanja o podelitvi koncesije 
za graditev žičniških naprav za prevoz oseb na smučišču Zatrnik, in sicer za 
vlečnice Zatrnik, Hotunjski vrh, Plana 1 in Plana 2 

NAMEN: Seznanitev 

PRAVNA PODLAGA: 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
 
Statut Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) 

PREDLAGATELJ: Peter Torkar, župan 

POROČEVALEC: Peter Torkar, župan 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet občine Gorje se je seznanil s Poročilom Komisije za 
preprečevanje korupcije v zvezi z izločitvijo župana Petra Torkarja iz 
postopka odločanja o podelitvi koncesije za graditev žičniških naprav za 
prevoz oseb na smučišču Zatrnik, in sicer za vlečnice Zatrnik, Hotunjski vrh, 
Plana 1 in Plana 2 

FINANČNE POSLEDICE: Finančnih posledic ni 



Obrazložitev: 
 
Občina Gorje je dne 4.1.2021 s strani Rekreacijsko turističnega centra Zatrnik d.o.o., Zatrnik 118, 4247 
Zgornje Gorje (v nadaljevanju RTC Zatrnik) prejela zahtevo za izločitev župana Petra Torkarja in dveh 
občinskih svetnikov Občine Gorje Pavla Jakopiča in Dominika Pibra iz postopka odločanja o podelitvi 
koncesije, št. 014-0001/2020. 
 
Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK) je bila z dopisom št. 014-1/2020-46 z dne 13. 3. 
2021 zaprošena, da poda mnenje oziroma da odloči o obstoju/neobstoju nasprotovanja interesov ter o 
načinu izognitve okoliščinam nasprotja interesov v zvezi z zahtevo po izločitvi uradnih oseb (funkcionarjev) 
Občine Gorje, ki jo je na Občino Gorje v imenu RTC Zatrnik naslovil njegov pooblaščenec, Odvetniška 
pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana.   
 
V navedenem dopisu je bilo pojasnjeno, da je dne 3. 7. 2020 RTC Zatrnik na Občino Gorje podal zahtevo 
za sprejem odloka o koncesijskem aktu po 26. členu Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni 
list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14 – v nadaljevanju ZŽNPO) za vlečnice Zatrnik, Hotunjski vrh, Plana 1 in 
Plana 2 in da je občinska uprava občine Gorje na podlagi prejetega gradiva in pojasnil RTC Zatrnik 
ugotovila, da je treba pred odločanjem o sprejemanju odloka o koncesijske aktu izvesti predhodni 
postopek iz 23. in 24. člena ZŽNPO, tj. upravni postopek ugotavljanja obstoja zadostne potrebe po žičniški 
napravi. 
 
Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 24. člena ZŽNPO je o izkazu javnega interesa iz 2. člena ZŽNPO, 
odločanje, o katerem ne pomeni upravnega postopka, najprej odločal občinski svet Občine Gorje, ki je 
glasoval o predlogu sklepa: ''Za načrtovane vlečnice Hotunjski vrh, Plana 1, Plana 2, Zatrnik je izkazan javni 
interes iz 2. člena ZŽNPO''. Občinski svet s 4 glasovi ZA in s 7 glasovi PROTI sklepa ni sprejel. 
 
Dne 4. 1. 2021, torej po seji občinskega sveta Občine Gorje z dne 23. 12. 2020, na kateri je občinski svet 
odločal o izkazu javnega interesa iz 2. člena ZŽNPO, je RTC Zatrnik pri Občini Gorje vložil zahtevo za 
izločitev občinskega svetnika Pavla Jakopiča, občinskega svetnika Dominika Pibra ter župana Petra 
Torkarja iz postopka odločanja o podelitvi koncesije za graditev žičniških naprav za prevoz oseb na 
smučišču Zatrnik, in sicer za vlečnice Zatrnik, Hotunjski vrh, Plana 1 in Plana 2. 
 
Občinska uprava Občine Gorje je dne 15. 1. 2021 s sklepom ustavila predhodni postopek ugotavljanja 
zadostne potrebe po žičniški napravi, saj je pred izdajo sklepa začel veljati Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 200/20; v nadaljevanju ZŽNPO-
C), ki v svojem 15. členu, dodaja nov 24.a v ZŽNPO, ki določa, da predhodni postopek v primeru 
neposredne podelitve koncesije, ni obvezen.  
 
RTC Zatrnik se zoper odločitev o ustavitvi postopka ni pritožil in je dne 8. 3. 2021 pri Občini Gorje vložil 
zahtevo, da v zvezi z njegovim predlogom z dne 1. 7.2020 sprejme Odlok o koncesiji za graditev obstoječih 
žičniških naprav na smučišču Zatrnik. 
 
Preden župan na dnevni red seje občinskega sveta Občine Gorje poda predlog Odloka o koncesiji za 
graditev obstoječih žičniških naprav na smučišču Zatrnik, ki ga je podal RTC Zatrnik ter preden navedeni 
odlok obravnava in o njem odloča Občinski svet Občine Gorje, je treba odločati obstoju/neobstoju 
nasprotja interesov. 
 
V pojasnilu glede uporabe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije št. 06262-1/2021/95 32013, ki 
ga je KPK podala v zvezi z navedenim dopisom št. 014-1/2020-46 z dne 13. 3. 2021, je KPK zavzela stališče, 
da je v obravnavanem primeru zahtevo za izločitev, ki jo je podal RTC Zatrnik treba razumeti kot zahtevo 
za izločitev v smislu določb Zakona o splošnem upravnem postopku, zaradi česar KPK na podlagi 40. člena 



Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK), ne more presojati razlogov za 
izločitev. 
 
Ker se koncesijski akt sprejema po postopku, ki je tudi sicer določen za sprejem splošnih aktov občine 
(predpisov občine) in ga določajo Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Gorje in Poslovnik občinskega 
sveta občine Gorje ter tako ni podvržen Zakonu o splošnem upravnem postopku in je posledično treba 
zahtevo RTC Zatrnik obravnavati po določbah ZIntPK, je župan Občine Gorje dne 30. 6. 2021 na KPK, ki je 
pristojna po petem odstavku 38. člena ZIntPK (kot je KPK navedla tudi v Pojasnilu glede uporabe Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije št. 06262-1/2021/95 32013), naslovil dopis naj odloči o 
obstoju/neobstoju nasprotja interesov in o načinu izognitve nasprotja interesov in kot okoliščine nasprotja 
interesov obravnava razloge navedene v zahtevi RTC Zatrnik z dne 4.1.2021.   
 
KPK je dne 8.7.2021 izdala Odločbo o neobstoju nasprotja interesov št. 06260-3/2021/4 39008, s katero 
ugotavlja, da se župan Občine Gorje, Peter Torkar, pri predlaganju dnevnega reda in sklicu seje glede 
predloga Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na smučišču Zatrnik, ne bi znašel v 
okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov skladno z 11. in 12. točko 4. člena ZIntPK, torej se ne bi 
znašel v okoliščinah, v katerih bi njegov zasebni interes vplival ali ustvarjal videz, da vpliva na 
nepristransko in objektivno opravljanje njegovih javnih nalog. Komisija v zvezi s tem ugotavlja, da niso 
podani izločitveni razlogi skladno z določbami ZIntPK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
- Odločba o neobstoju nasprotja interesov št. 06260-3/2021/4 39008 z dne 8.7.2021














