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DOLOČITEV URADNE OSEBE ZA VODENJE UPRAVNEGA 
POSTOPKA V ZADEVI ZAHTEVE ZA IZLOČITEV ŽUPANA 
PETRA TORKARJA TER OBČINSKIH SVETNIKOV, PAVLA 

JAKOPIČA IN DOMINIKA PIBRA 
 
 
 

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. Občinski svet Občine Gorje določi, da Nuša Jesenšek, svetovalka II za upravno in pisarniško 
poslovanje vodi postopek o zahtevi za izločitev člana Občinskega sveta, Pavla Jakopiča, iz 
postopka odločanja o zahtevi za izločitev župana 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. 
 
3. Občinski svet Občine Gorje določi, da Nuša Jesenšek, svetovalka II za upravno in pisarniško 
poslovanje vodi postopek o zahtevi za izločitev člana Občinskega sveta, Dominika Pibra, iz 
postopka odločanja o zahtevi za izločitev župana 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. 
 
4. 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. 
 
5. Ta sklep velja takoj. 

 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 

 
 

 
 



Obrazložitev: 
 
RTC Zatrnik d.o.o., Zatrnik 118, 4247 Zgornje Gorje je 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 014-1/2020-41 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 ter 
zahtevo, da se iz navedenega postopka odločanja o zahtevi za izločitev župana, izločita člana 
občinskega sveta, Pavel Jakopič in Dominik Piber (v nadaljevanju občinska svetnika ali člana 
občinskega sveta). 
 
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 ter zahtevo, da se iz 
navedenega postopka odločanja o zahtevi za izločitev župana izločita člana občinskega sveta, 
Pavel Jakopič in Dominik Piber. 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. 
Skladno z 40. členom ZUP, ki določa, da se določbe ZUP o izločitvi smiselno uporabljajo tudi za 
člane kolegijskih organov in druge funkcionarje ter druge osebe, ki bi bile pooblaščene za 
odločanje v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v postopku, je Občinski svet Občine 
Gorje pristojen tudi za odločanje o zahtevi za izločitev članov občinskega sveta, Pavla Jakopiča in 
Dominika Pibra. 
 
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 podanih zahtevah za izločitev, je treba določiti 
osebo, ki bo vodila postopek ter pripravila poročilo s predlogom sklepa o zahtevi za izločitev. 
Predlagamo, da Občinski svet Občine Gorje sprejme predlagani sklep.  
 
 
 
 
 
 



 
Pripravila: 
Nuša Jesenšek, svetovalka II za upravno in pisarniško poslovanje 
 
 
 
Priloga:  
- Zahteva za izločitev župana Petra Torkarja, pritožba zoper sklep občinske uprave Občine 

Gorje. št. 014-1/2020-41 z dne 15.1.2021 in priglasitev stroškov pritožnika, ki jo je vložil RTC 
Zatrnik dne 3.2.2021, 

- Sklep št. 014-1/2020-41 Občine Gorje o ustavitvi postopka. 








































































































