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Občina Dobrna 

 
Številka: 9000-0002/2015-14(9) 
Datum:   22. 5. 2015 
 

 

 
Z A P I S N I K 

6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBRNA, KI JE BILA V 
ČETRTEK,  21. 5. 2015, OB 18. URI V SEJNI SOBI OBČINE DOBRNA. 

 
Seja je potekala v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna. 
 
Sejo je vodil župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl.  

 
Prisotni svetniki: g. Stanislav Božnik, g. Salah Abbas, ga. Branka Gal, g. Branko Brecl, g. Branko 
Dobovičnik, g. Matej Bračič, ga. Marija Ocvirk (prihod na sejo ob 18.10 uri). 
 
Ostali prisotni: g. Martin Brecl – župan, g. Branko Jeranko – NT&R Celje, mag. Nataša Kos, 
komunalno cestna inšpektorica, Medobčinski inšpektorat občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, ga. Mateja Smrečnik, ga. Alenka Rošer - zapisnikarica. 
 
Odsotni: g. Jože Lugarič, ga. Vlasta Žerjav. 
 

Seja se je pričela ob 18. uri ob navzočnosti 6 svetnikov (ga. Marija Ocvirk se je seji pridružila ob 18.10 
uri). 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine 
Dobrna:  
 
DNEVNI RED: 
 
otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda. 
 

1. Potrditev zapisnika  5. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna. 
2. Poročilo o delu skupne občinske uprave - medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2014. 
3. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2014 in cilji delovanja v letu 2015. 
4. Sprejem Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna. 
5. Sprejem Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na 

območju Občine Dobrna. 
6. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna. 
7. Sprememba sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna.  
8. Soglasje lokalne skupnosti k razširitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti v 

javni zdravstveni mreži – ginekološka ambulanta.  
9. Opredelitev do vloge za pridobitev koncesije za splošno medicino 
10. Potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2015. 
11. Pobude in vprašanja. 
12. Razno. 
 

Župan, Martin Brecl, je uvodoma pozdravil vse prisotne na 6. redni seji Občinskega sveta Občine 
Dobrna, ugotovil, da je občinski svet sklepčen, ter da lahko prične z delom.  
Predstavil je dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta in svetnike seznanil, da so Terme Dobrna d.d. 
dne, 20. 5. 2015, podale prošnjo za umik vloge za pridobitev koncesije za splošno medicino iz 
obravnave na seji občinskega sveta zato je predlagal, da se 9. točka umakne z dnevnega reda. 
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Na predlagani  spremenjeni dnevni red ni bilo pripomb zato so ga svetniki s 6 glasovi ZA potrdili. 
 
Razprave ni bilo.  

 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, potrdil dnevni red. 
 
 

AD/1 
 

Potrditev zapisnika  5. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna. 

 
Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Na zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna z dne 31. 3. 2015 svetniki niso imeli 
pripomb in dopolnitev. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5.  2015 s 6 glasovi ZA glasovi za sprejel 
naslednji 
 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, potrdil zapisnik  5. redne seje 
Občinskega sveta, z dne 31. 3. 2015. 
 

 
AD/2 

 

Poročilo o delu skupne občinske uprave - medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2014. 

 
Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Poročilo o delu skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2014 je podala mag. 
Nataša Kos.  
 
V razpravi, ki je sledila poročilu je bilo izpostavljeno sledeče: 

- g. župan je podal opažanje, da poročilo kaže, da se je v občini vzpostavil soliden red,  da pa je 
opazen problem odlaganja mešanih komunalnih odpadkov. Pove da se strinja, da se na 
tovrstno problematiko opozarja ter prosi za sodelovanje pri reševanju problema neustreznega 
odlaganja (iskanje in sankcioniranje kršiteljev). 

- G. Branka. Brecla ja zanimal nadzor plačevanja turistične takse. V nadaljevanju je g. Stanislav 
Božnik izpostavil problem nezakonitega oddajanja turističnih kapacitet in nadzor oz. 
preprečevanje tega pojava. Ga. Nataša Kos pove, da je področje preverjanja plačevanja 
turistične takse problematično ter da v objektih, ki niso prijavljeni in na črno oddajajo 
kapacitete, inšpektorat nima pristojnosti izvajanja kontrol. Pove, da so s to problematiko v 
Občini Zreče orali ledino in so skupaj s policijo, in tržnim inšpektoratom izvajali akcijo 
preverjanja poročil o realiziranih nočitvah in plačani turistični taksi.  

- V nadaljevanju ga. Branka Gal izpostavila problematiko odlaganja komunalnih odpadkov na 
obeh straneh pokopališča na Dobrni. Pove, da so kritični vikendi in večerne ure, predlaga 
uvedbo kontrolnih kamer. Podan je bil odgovor, da je v glede namestitve kamer že teku 
projekt, ki predvideva namestitev  3 – 4 kamer na kritičnih mestih v občini. Nadalje ga. Branka 
Gal pove, da so kritični tudi eko otoku v parkirišču v centru Dobrne. Ga. Nataša Kos odgovori, 
da je neustrezno odlaganje odpadkov res problematično, ter da se v času dežurstva oz. 
kontrole kritičnih mest občani izogibajo odlaganju, ker pa inšpektorat ne razpolaga s podatki o 
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kršiteljih težko ukrepa. Predlagano je bilo, da naj se prvega najdenega kršitelja ustrezno 
finančno sankcionira, da se ustvari »halo efekt«. 

- G. Branko Dobovičnik je izrazil opažanje, da je trenutno stanje glede odlaganja odpadkov 
vseeno veliko boljše kot je bilo v preteklosti. Ga. Nataša Kos pove, da so v poročilu navedene 
samo številke za primere kjer je uveden inšpekcijski postopek, v veliko primerih se izrečejo 
samo opozorila ali pa se zadeve zaradi pomanjkanja podatkov sploh ne evidentirajo. V 
nadaljevanju g. Branko Dobovičnik vpraša kako je s podatki Simbia d.d. glede vključenosti v 
odvoz komunalnih odpadkov saj razpolaga z informacijami, da na Klancu v odvoz še vedno 
niso vključena vsa gospodinjstva. Ga. Nataša Kos pove, da imajo v Simbiu d.d. zelo velik 
interes, in se zelo zavzemajo, da so vključena vsa gospodinjstva. 

- G. Stanislava Božnika je zanimalo kaj je vzrok, da je tako malo ugovorov na izrečene ukrepe. 
Podan je bil odgovor, da je to možnost plačila prekrška po položnici, če je prekršek plačan se 
povzročitelj ne vodi v evidenci (mirujoči promet).  

 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5.  2015 s 7 glasovi ZA (seji se je ob 18.10 
pridružila ga. Marija Ocvirk) sprejel naslednji 
 
SKLEP:  
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji,  dne 21. 5. 2015,  sprejel informacijo o delu 
Skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, 
Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2014. 
 
 

AD/3 
 

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2014 in cilji delovanja v letu 2015. 

 
Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje 
 
Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2014 s cilji delovanja v letu 2015 je podala 
mag. Nataša Kos.  
 
V razpravi, ki je sledila predstavitvi ocene je bilo izpostavljeno sledeče: 

- Go. Marijo Ocvirk je zanimalo kako je z izvedbo intervencijskih poti do objektov, kjer je to 
potrebno in če je to urejeno v Termah Dobrna d.d.. Podan je bil odgovor, da so intervencijske 
poti ustrezno urejene ter da se v okviru inšpektorata izvajajo kontrole, ogledi in obhodi na 
terenu. Povedano je bilo tudi, da so v Termah Dobrna d.d. intervencijske poti urejene.  

- G. Branko Brecl je izrazil svoje opažanje, da inšpektorat kontrole izvaja tudi na Brdcah, kar je 
dobro, saj je zdaj v gozdovih bistveno manj motečih štirikolesnikov kot pred časom. Ga. 
Nataša Kos pove, da so bile kontrole na terenu eden izmed ciljev inšpektorata pri reševanju 
tovrstne problematike, da pa opažajo, da se vozniki štirikolesnikov niso umirili pač pa samo 
prestavili na drugo območje. Podana je bila tudi informacija, da so kolesarji v prometu 
bistveno manj moteči pa imajo za kršitve veliko večje globe, kar ni logično. S strani svetnikov 
je bil podan predlog, da se posreduje pobuda za spremembo področne zakonodaje.  

- G. Matej Bačič je opozoril, da se štirikolesniki uporabljajo tudi kot delovni stroji.  
- G. Branko Dobovičnik izrazi mnenje, da so tudi kolesarji velikokrat moteči v prometu in 

nevarno vozijo skozi naselja,  vendar ne delajo škode v okolju.  
- G. Stanislav Božnik je opozoril, da bi moral  na tem področju inšpektorat pristopiti k noveliranju 

in dopolnitvi občinske zakonodaje. Mag. Nataša Kos pritrdi, da je zastarele odloke res 
potrebno uskladiti, poenotiti in novelirati, izločiti je potrebno ravnanje za zapuščenimi vozili, saj 
je st samostojno področje.  

- G. Branko Dobovičnik je opozoril na napačno navedbo v preglednici sistematizacije delovnih 
mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter zasedenosti delovnih mest, ki se nanaša 
na vodjo,  pod sistematizacijo je navedena številka 1 pod zasedenost pa 0 vendar bi morala 
biti 1.  
 

Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5.  2015 s 7 glasovi ZA za sprejel naslednji 
 
SKLEP:  



 

 

Zapisnik 6. redne  seje OS Občine Dobrna, 21..5.2015 
 Stran 4 

 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel Oceno izvajanja 
občinskega programa varnosti Občine Dobrna za leto 2014 in cilje delovanja v letu 2015. 

 
AD/4 

 

Sprejem Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna. 

 
Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
G. župan pove, da je potrebno trenutno veljavni Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
Občine Dobrna v določeni meri uskladiti z veljavno zakonodajo, zato se predlaga v sprejem nov 
pravilnik. Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju so bili uvedeni plačni razredi, pri čemer je 
funkcija župana Občine Dobrna uvrščena v 49. plačni razred. Prav tako je potrebno z zakonodajo 
uskladiti plačila podžupana, pri čemer je za podžupane v lokalnih skupnostih s številom prebivalcem 
med 2001 in 5.000 določen razpon med 34. in 41. plačnim razredom. Plačni razred podžupana določi 
župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Z novim pravilnikom se povzemajo obstoječe 
višine sejnin, kot so v veljavi za seje občinskega sveta, seje delovnih teles ter komisij in delo 
nadzornega odbora.   

Nadalje je g. župan podal  pripombo, ki se nanaša na 3. alineo 10. člena, ki se glasi: »pravico do 
povračila potnih stroškov lahko funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja 
občine. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s veljavnimi predpisi.« Predlaga, da se del besedila za 
službeno potovanje izven območja občine nadomesti z navedbo za »službene namene«. 

Ga. Branka Gal, poda informacijo, da je predlog Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine 
Dobrna obravnavala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na 3. redni 
seji, ki je bila 23. 4. 2015 in se do pravilnika soglasno pozitivno opredelila. 
 
G. Salaha Abbasa je zanimalo, če se bo s to spremembo pravilnika kaj prihranilo. Podan je bil 
odgovor, da gre samo za uskladitev z veljavno zakonodajo.  
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5.  2015 s 7 glasovi ZA za sprejel naslednja 
 
SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel sklep, da se 
prva in druga obravnava Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov 
Občine Dobrna skladno s tretjim odst. 79. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Dobrna, združita. 

2. Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel Pravilnik o 
plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna. 

 
AD/5 

 

Sprejem Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju 
Občine Dobrna. 

 
Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
G. župan pove, da Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost določa, da lahko gostinec oz. kmet obratuje tudi v podaljšanem 
obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa občine, ki o tem 
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odloča na podlagi meril, sprejetih na osnovi tretjega odst. 12. člena Zakona o gostinstvu. Izdajo 
soglasja lahko veže na vnaprej določeno časovno obdobje ali na predhodno izpolnitev določenih 
pogojev in ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče. Za gostinstvo pristojni organ občine mora pri 
izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka upoštevati potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je 
gostinski obrat oziroma kmetija.  

V zadnjem času se vse več gostincev in turističnih kmetij obrača na občinsko upravo z vlogami za 
podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala, zato se predlaga, da se to področje v celoti uredi, 
kar  bo podlaga za odločanje v teh postopkih.  

Ga. Mateja Smrečnik poda informacijo, da je redni dnevni obratovalni čas gostinskega obrata, če se 
le-ta ne nahaja na območju bivalnih stanovanj je med 6. in 24. uro, če pa nahaja na stanovanjskem 
območju, pa se kot redni dnevni obratovalni čas šteje čas med 6. in 22. uro.  

V razpravi, ki je sledila je bilo izpostavljeno naslednje: 

- g. Stanislava Božnika je zanimalo, če je navedba »izven stanovanjskih naselij« v 3. členu 
dovolj natančno opredeljena. Podan je bil odgovor, da imamo poselitvena območja, ki so 
opredeljena v prostorskem načrtu občine, vse ostalo spada izven območja stanovanjskih 
naselij.  

- Ga. Banka Gal navede svoj primer z Gostilno in hotelom Triglav, kjer g. Prih redno preverja, 
če so v lokalu za okoliške sosede preglasni. Ga. Branka Gal nadalje pove, da nje gostinski 
obrat ne moti, ker je že daljše časovno obdobje na tej lokaciji in da se moraš kot sosed tega 
zavedati in vzeti v zakup.  

- G. Stanislav Božnik je predlagal spremembo besedila v 3. členu »izven stanovanjskih naselij« 
v izven strjenih naselij po veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna.  

- B. Branko Brecl je povedal, da je obravnavana problematika resna zadeva, ki zahteva resno in 
poglobljeno obravnavo saj gre za gospodarsko panogo, ki dalje ljudem kruh. Pove, da po 
njegovem mnenju odpiralni čas ne more nikogar motiti, če ga lastniki in gostje lokala 
upoštevajo. Podan je bil odgovor, da na terenu ni ravno tako, saj so nekateri občani zelo 
občutljivi ter da je pravila potrebno doreči in določiti, saj so osnova za potrjevanje obratovalnih 
časov.  

- G. Stanislav Božnik je predlagal, da se v drugi alinei 6. člena k »poročilu«  doda še »o kršitvi«. 

- Ga. Branka Gal opozori na napačno številčenje alinej v 3. členu. 

- G. Matej Bračič pove svojo lastno izkušnjo iz gostinstva kjer v določenem primeru kljub 53 
prijavam kršitve v enem mesecu ni prišlo so izvedbe sankcij.  

- G. Salah Abbas izrazi svoje mnenje, da je ideja sicer v redu, da pa je potrebno časovno 
obdobje limitirati. V nadaljevanju je g. Branko Dobovičnik menil, da se ne strinja, da se 
gostince preveč omejuje glede obratovalnega časa pač pa da se jih v primeru kršitev ustrezno 
sankcionira.  

- Ga. Branka Gal se je strinjala in navedla konkreten primer poroke, ki običajno nikoli ne traja 
samo do 1. ure zjutraj.  

- G. Matej Bračič je povedal, da je po njegovem mnenju velika razlika med delovnikom in 
vikendom.  

- G. Stanislav Božnik je izrazil svoje mnenje, da če se ura določi v 3. členu potem 7. člen vse 
podre, če pa beremo 4. člen časa ni potrebno omejevati.  

- G. Matej Bračič je predlagal, da je odpiralni čas med delovnikom do 1. ure zjutraj. Predlagan je 
bil popravek 3. člena v 3. odstavku in sicer »razen od ponedeljka do četrtka do 1. ure zjutraj.« 

- G. Branko Brecl je povedal, da se ne strinja s takšnimi časovnimi omejitvami, ker ovirajo 
delovanje gostinstva in turizma.  

- G. Gal je predlagala, da se 4. in 7. člen združita.  

V nadaljevanju obravnave točke dnevnega reda je bila prebrana pritožba g. Ivana Goloba s 
Klanca 28 in še šestih sopodpisanih občanov, ki se nanaša na nestrinjanje s predlogom Pravilnika 
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa.  
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-  G. župan pove, da z vseh strani prihajajo pritožbe, da se gostince preveč omejuje hkrati pa 
tudi sosedje gostincev iščejo svojo pravico. 

- G. Branko Dobovičnik pove, da so se omenjeni občani nanj predhodno že obrnili s pritožbo. 
Pove, da je v neprijetni situaciji, ker če navedbe v 7. členu pravilnika, ki dopuščajo, da bi v 
strnjenem stanovanjskem naselju gostinski lokal lahko obratoval vsak vikend celo noč to lahko 
traja kar 5 mesecev, kar je za pritožnike res neprijetna situacija.  

- Go. Branko Gal je zanimalo, če se na Izletniški kmetiji pri Minki dogaja kaj posebnega in kaj je 
pravzaprav problem: avtomobili ali glasnost gostov. G. Branko Dobovičnik je odgovoril, da 
oboje. G. Stanislav Božnik je povedal, da je v navedenem primeru v redu oz. uporaben 
dopolnjen 6. člen pravilnika.  

- Obrazložen je bil primer Izletniške kmetije pri Minki, katerega razvoj se je spodbujalo in 
podpiralo. Lastnika sta v izletniško kmetijo vložila veliko finančnih sredstev in energije v 
zadnjem času pa so pritožbe in zahteve po časovni omejitvi poslovanja zelo pogoste.  

- G. Branko Dobovičnik je izrazil mnenje, da se zavzema za ureditev obravnavanega področja, 
da bo sprejemljivo za vse udeležence.  

- G. Branko Brecl je povedal, da je potrebno ločiti lokale, ki imajo zelo veliko frekvenco in tiste, 
ki imajo morda 1 x tedensko 50 gostov, ki se jih še takrat omejuje. V delovanje lokala oz. 
turistične kmetije pa se vloži veliko finančnih sredstev in dela.  

- G. Salaha Abbasa je zanimalo, če se že sprejeti pravilnik lahko dopolni, če se izkaže, da bi 
bilo potrebno še kaj dodati ali spremeniti. Podan je bil odgovor, da lahko. V nadaljevanju je g. 
Abbas izrazil še pripombo, da prireditev Noč pod kostanji tudi njega moti, vendar je potrebno v 
takih primerih pač malo potrpeti.  

- G. Branko Dobovičnik je povedal, da se bo glasovanja vzdržal, ker je mnenja, da je bil 
postopek izveden prehitro in bi se obravnavan pravilnik lahko še malo dodelal in uskladil.  

 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 s 6 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM 
glasom (g. Dobovičnik) sprejel naslednja 
 
SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel sklep, da se 
prva in druga obravnava Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa 
gostinskih obratov na območju Občine Dobrna skladno s tretjim odst. 79. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrna, združita. 

2. Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel Pravilnik o 
merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine 
Dobrna  z dopolnitvami. 

 
AD/6 

 

Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna. 

 
Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
G. župan pove, da je Občina Dobrna  na zahtevo strank na pristojno Direkcijo za infrastrukturo podala 
vlogo za spremembo Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Dobrna (Ur.l. RS, št. 27/2010, 
22/2013), in sicer za spremembo javne poti št. JP 965602 »Gutenek-Golouh«, ki se na podlagi 
trenutno veljavnega odloka konča pri hišni številki Zavrh nad Dobrno 3 b. S predlagano spremembo se 
iz kategorizacije izvzamejo parc. št. 20/6, 20/5, 22/13 in 22/15 vse k.o. 1046 Zavrh, kar po dolžini 
pomeni 61 m kategorizirane javne poti manj.  
Navedena javna pot se bo po spremembi zaključila pred zemljiško parcelo 20/6 k.o. 1046 Zavrh. V 
postopku spremembe Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Dobrna je Občina Dobrna na 
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Ministrstvu za infrastrukturo pridobila soglasje k spremembi in dopolnitvi odloka št. 37162-3/2015-9 
(507), 9. 1. 2015, kar omogoča obravnavo in sprejem odloka na Občinskem svetu.  
 
G župan pove tudi, da je bil osnutek sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest že  
obravnavan na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 31. 3. 2015. 
 
Razprave ni bilo.   
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5.  2015 s 7 glasovi ZA glasovi za sprejel 
naslednji 
 
SKLEP:  
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel Odlok o spremembah 
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna. 
 
 

AD/7 
 

Sprememba sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna. 

 
Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
G. župan pove, da je v Občini Dobrna je v veljavi Sklep o pomoči za novorojence v Občini Dobrna 
(Ur.l. RS, št. 103/2004, 75/2006), ki ureja dodeljevanje enkratne pomoči za novorojence z območja 
Občine Dobrna.  
 
Upravičenec ob rojstvu prvega otroka sedaj prejeme v višini 104,32 EUR, enoletno naročnino na revijo 
in knjižno darilo, ob rojstvu drugega in vsakega naslednjega otroka pa upravičenec prejme denarno 
pomoč v višini 125,18 SIT ter enoletno naročnino na omenjeno revijo in knjižno darilo. Glede na to, da 
so zneski za denarno pomoč, ki jo prejmejo upravičenci za novorojence določeni iz preračuna v EUR 
iz leta 2007, se predlaga, da se upravičencem no novo določi denarno pomoč za prvega otroka  200 
EUR, za drugega in vsakega naslednjega pa v višini 250 EUR. Knjižno darilo in enoletna naročnina na 
revijo pa se po tej spremembi ukineta. 
 
Svetniki so soglasno predlagali enoten znesek za vse novorojenčke in sicer 250 €. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5.  2015 s 7 glasovi ZA sprejel naslednji 
 
SKLEP:  

Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel sklep o spremembi 
sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna tako, da se spremeni 4. člen, ki se po 
spremembi glasi: Upravičenec prejme ob rojstvu prvega otroka denarno pomoč v višini 250 €.  

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, 
uporablja pa se od 1. 7. 2015 dalje. 
 

AD/8 
 

Soglasje lokalne skupnosti k razširitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti v 
javni zdravstveni mreži – ginekološka ambulanta. 

 
Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Ga. Mateja Smrečnik pove, da je Občina Dobrna s strani Term Dobrna, d.d., dne 8. 4. 2015, prejela 
vlogo za razširitev obstoječe koncesije za izvajanje ginekološke ambulante iz 0,5 na 0,8 tima. V vlogi, ki 
je bila gradivu navajajo, da opažajo porast izbire ginekologinje Marije Ocvirk, dr. med, specialistke 
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ginekologije in porodništva. Ker željo, da se čim bolj približajo željam pacientov in gostov prosijo za 
razširitev obstoječe koncesije v dispanzerju za žene v Termah Dobrna, d.d. 
 
Terme Dobrna, d.d., imajo od leta 2006 podeljeno koncesijo za javno zdravstveno dejavnost 
ginekološke ambulante na primarnem nivoju v obsegu 0,5 tima na podlagi odločbe Občine Dobrna št. 
01400-0010-18/2006-6, z dne 23. 8. 2006 in sklenjene Koncesijske pogodbe med Občino Dobrna in 
Termami Dobrna, d.d., številka 01400-0010-25/2006-1, z dne 6. 9. 2006,  vse na podlagi soglasja 
Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije ter soglasja ZZZS, številka 5199-1/06-DI/71, z dne 
5. 7. 2006. Postopek je takšen, da občina z vlogo zaprosi za mnenje k razširitvi obstoječe koncesije 
ginekološke ambulante za  ZZZS, Ministrstvo za zdravje ter Zdravniško zbornico Slovenije, vlagatelja pa 
pozove za dostavo še ostalih potrebnih listin in dokazil. 
 
Po uvodni predstavitvi ga. Marija Ocvirk pove, da ima v ginekološki ambulanti, zaradi pomanjkanja 
ginekologov, zelo veliko povpraševanja pacientov, ker pa ima razpoložljive kapacitete že polno 
zasedene jih ne more sprejeti, izjemo naredi samo za krajanke Dobrne.  
G. Stanislava Božnika je zanimalo kaj pomeni obseg 0,5 in 0,8 tima. Podan je bil odgovor, da je to kvota 
1 tim je 5000 pacientov) za storitve, opravljene za paciente, ki se sprejeti preko te kvote, zavarovalnice 
ne poravnajo zato je potrebna razširitev. 
  
Vsi svetniki so se s predlogom strinjali predlagali so dopolnitev predlaganega sklepa in sicer: »za 
določen čas 10 let z možnostjo podaljšanja« 
 
Razprave ni bilo.  

 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 s 6 glasovi ZA (ga. Ocvirk se je 
izločila iz glasovanja)  za sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel sklep, s katerim daje 
soglasje k postopkom za razširitev koncesije Termam Dobrna, d.d., Dobrna 50, Dobrna, za 
opravljanje javne zdravstvene dejavnosti za ginekologijo na primarnem nivoju, iz 0,5 tima na 
0,8 tima za določen čas 10 let z možnostjo podaljšanja.  
 
 

AD/9 
 

Opredelitev do vloge za pridobitev koncesije za splošno medicino 

 
Točka je bila na predlog Term Dobrna d.d. umaknjena z dnevnega reda.  
 
 

AD/10 
 

Potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2015. 

 
Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Ga. Branka Gal pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine 
Dobrna  na podlagi objavljenega Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2015, 
objavljenega v Glasilu Občine Dobrna št. 65, na svoji 3. seji, dne 23. 4. 2015, skladno z 11. členom 
Odloka o priznanjih Občine Dobrna, obravnavala prispele predloge za podelitev priznanj Občine 
Dobrna.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna je ugotovila, da so 
skladno z objavljenim Javnim razpisom za podelitev priznanj Občine Dobrna za leto 2015, do vključno 
22. 4. 2015 do 16.30 ure, na naslov Občine Dobrna prispeli naslednji predlogi:  

 predlog podan s strani SLS OO Dobrna za podelitev Zlatega grba Občine Dobrna 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrna, Dobrna 7, 3204 Dobrna; 
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 predlog predlagateljev SLS OO Dobrna, Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna in 
Kulturno umetniškega društva Dobrna, za podelitev Srebrnega grba Občine Dobrna 
Turističnemu društvu Dobrna, Dobrna 1 a, 3204 Dobrna; 

 
 predlog predlagateljev SLS OO Dobrna, Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna in 

Kulturno umetniškega društva Dobrna, za podelitev Srebrnega grba Občine Dobrna 
glasbeni skupini Modrijani; 

 
 predlog podan s strani Društvo upokojencev Dobrna ter podporo OO DeSUS Dobrna, 

za podelitev Bronastega grba Občine Dobrna ge. Ivici Žerjav, Klanc 84 b, 3204 
Dobrna; 

 
Predloga za podelitev najvišjega priznanja Občine Dobrna naziva »Častni občan Občine Dobrna« za 
leto 2015 ni bilo. 
 
Po pregledu predlogov je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine 
Dobrna, na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Dobrna, Občinskemu svetu Občine Dobrna 
soglasno predlaga, da se naj za leto 2015 podelijo naslednja občinska priznanja: 
 

 »ZLATI GRB OBČINE DOBRNA« se naj podeli PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU 
DRUŠTVU DOBRNA, Dobrna 7, 3204 Dobrna. 

 
  »SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA« se naj podeli TURISTIČNEMU DRUŠTVU 

DOBRNA, Dobrna 1 a, 3204 Dobrna. 
 

  »SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA« se naj podeli glasbeni skupni MODRIJANI. 
 

  »BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA« se naj podeli ge. IVICI ŽERJAV, roj. 20. 8. 1946, 
stanujoči Klanc  84 b, 3204 Dobrna. 

 
Vsi svetniki so se z navedenimi predlogi strinjali, pripomb in dopolnitev predlogov ni bilo. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5.  2015 s 7 glasovi ZA  za sprejel naslednje 
 
SKLEPE: 
 

1. Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel sklep, da se 
»ZLATI GRB OBČINE DOBRNA« za leto 2015 podeli PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU 
DRUŠTVU DOBRNA, Dobrna 7, 3204 Dobrna. 
 

2. Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel sklep, da se 
»SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA« za leto 2015 podeli TURISTIČNEMU DRUŠTVU 
DOBRNA, Dobrna 1 a, 3204 Dobrna. 

 
3. Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel sklep, da se 

»SREBRNI GRB OBČINE DOBRNA« za leto 2015 podeli glasbeni skupini MODRIJANI. 
 

4. Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel sklep, da se 
»BRONASTI GRB OBČINE DOBRNA« za leto 2015 podeli IVICI ŽERJAV,  roj. 20. 8. 1946, 
stanujoči Klanc 84 b, 3204 Dobrna. 

 
 

AD/11 
 

Pobude in vprašanja. 
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G. župan je predstavil  pisno korespondenco g. Jurija Cvikla, Pod gabri 23, Celje, ki jo je naslovil na 
Občinski svet Občine Dobrna in prebral sledeče dokumente:  
 

- Ponudba za prodajo zazidljivega zemljišča – II. z dne 15. 5. 2015,  
- Dopolnitev dopisa z dne 15. 5. 2015 z dne 18. 5. 2015,  
- Obdelovanje parcele št. 656/6 k.o. Klanc z dne 19.5. 2015. 

 
Svetniki so bili enotnega mnenja, da prebrana gradiva, ki se v večini nanašajo na civilno pravne 
zadeve, ki v določenih delih posegajo tudi  na osebno raven, niso v pristojnosti odločanja občinskega 
sveta in da v bodoče le-teh ne bo več obravnaval.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Občinski svet Občine Dobrna je na 6. redni seji dne 21. 5.  2015 s 7 glasovi ZA glasovi za sprejel 
naslednji 
 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Dobrna na osnovi obravnavanih gradiv prejetih od. g. Cvikl Jurija 

ugotavlja, da se vsebine v večini nanašajo na civilno pravne zadeve, ki v določenih delih 

posegajo na osebno raven, kar po mnenju Občinskega sveta Občine Dobrna ni v njegovi 

pristojnosti obravnave in  odločanja. 

 

Občinski svet Občine Dobrna je na svoji 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel stališče, da ne bo 

obravnaval vlog in pisanj g. Jurija Cvikla, Pod gabri 23, 3000 Celje, ki vsebinsko niso vezane na 

pravno formalne zadeve občine in niso v njegovi pristojnosti. 

 
 

AD/12 
 

Razno 

 
Pod točko razno g. župan podal stališče glede umaknjene vloge Term Dobrna d.d. glede pridobitve 
koncesije za splošno medicino, povedal je, da je področje splošne medicine primarno področje 
zdravstva, za katerega je smiselno, da ostane v Zdravstvenem domu Dobrna saj je področje korektno 
in ustrezno urejeno v okviru Zdravstvenega doma Celje. 

 
G. Salah Abbas je predlagal, da bi se kot svetnik Občinskega sveta Občine Dobrna srečeval z občani, 
ki to želijo in jim pomagal pri reševanju problemov oz. jim posredoval informacije in pojasnila, ki jih 
želijo. Podan je bil odgovor, da so takšna srečanja možna pri čemer je potrebno poudariti, da ni 
običajna praksa, da bi bila občinska uprava organizator in sklicatelj tovrstnih srečanj.  
 
G. Mateja Bračiča je zanimalo, če obstaja kakšna možnosti ureditve kategorizacije cca 1 km cestnega 
priključka »Mešl – Borovnik«. Podan je bil odgovor, da je potrebno v tovrstnih postopkih zadostiti 
zakonskim pravilom in da ni interesa širitve javnih poti, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev.  
 
Glede na pripombo, da se na velenjski strani pozimi plužijo vsi priključki je bil podan odgovor, da je 
Občina Dobrna v tej zadevi pridobila mnenje računskega sodišča, ki prepoveduje izvajanje tovrstnih 
del na terenu,  ker hišni priključki niso javni.  
 
Nadalje je g. župan razdelil vzorec sporazuma o medsebojnih pravicah in obveznostih pri izgradnji 
primarnega kanala javne kanalizacije iz sosednje občine iz katerega je nazorno razvidno, da je v  
Občini Dobrna za občane na tem področju zelo dobro poskrbljeno.  

 
Nadalje je g. Matej Bračič izpostavil priklop na kanalizacijsko omrežje za štiri gospodinjstva na 
Paškem Kozjaku, ki so na velenjski strani. Podan je bil odgovor, da se priklop lahko izvede na enak 
način kot je to na naši strani in sicer se občanom izda naročilnica za kanalizacijske cevi za potrebe 
izvedbe kanalizacijskega priključka nad dolžino 200 m, da se zagotavlja načelo enakosti. G. Matej 
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Bračič je prosil, da se Občina Dobrna poveže z Mestno občino Velenje, ko bo sestanek glede izvedbe 
kanalizacijskih priključkov. 
Nadalje je g. Mateja Bračiča zanimala tudi možnost vpogleda v projektno dokumentacijo izvedenih del 
za mrliško vežico na Paškem Kozjaku, ker so občani na skupnem sestanku izrazili dvom, glede 
izvedbe del skladno s projektom. Podan je bil odgovor, da je projektna dokumentacija hranjena na 
Občini Dobrna in da je pregled projekta možen kadarkoli.  

 
G. Branko Dobovičnik je opozoril, da izvajalci kanalizacije v Klancu s tovornjaki vozijo po pločnikih, ki 
so že poškodovani ravno tako so polomljeni robniki, predlaga da se izvajalca del opozori, da pred 
zaključkom del popravi oz. sanira povzročene poškodbe na terenu. G. Branko Dobovičnik je podal tudi 
pripombo, da izvajalci del nimajo urejenega gradbišča in urejenih dostopov npr. odsek Pihler – 
Založnik – Brusl. Podan je bil odgovor, da so vse ceste na območju izvajanja del formalno zaprte in 
dostopi urejeni po stranskih cestah, hkrati se je opozorilo, da je projekt izvedbe kanalizacije zelo 
zahteven poleg kanalizacije se dela tudi vodovod zato se prosi za strpnost in razumevanje občanov. 

 
G. Branka Brecla je zanimalo, če se je že izvedel pregled točkovanja za izračun komunalnega 
prispevka. Podan je bilo odgovor, da je bil pregled delno že izveden, pregledati je potrebno še 
komunalno opremljenost pri čemer je potrebno poudariti, da je bilo v izgradnjo komunalne 
infrastrukture v občini vloženo že veliko finančnih sredstev in da je komunalni prispevek pravzaprav 
povračilo družbi za že izvedena vlaganja v javno infrastrukturo, ki jo uporabljajo bodoči investitorji.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
 
Zapisala:         Župan Občine Dobrna 
Alenka Rošer         Martin Brecl  
 


