
Številka: 032-0001/2020                                                                                                          NEPOTRJENI! 
Datum:  30. 01. 2020 

Z A P I S N I K 
 
 
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki je bila sklicana dne 28. 1. 2020, ob 18.00 uri, v 
sejni sobi Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. 
 
Navzoči člani OS: Jože Hren, Alenka Levstik, Mateja Lohkar, Janko Nose, Zdenka Novak Nose,  Slavc 
(Alojzij) Palčar,  dr. Nada Pavšer, Jože Prijatelj, dr. Jernej Stare,  Martina Strnad, Janez Škulj.  
Ostali navzoči:  
- predstavniki občine: Igor Ahačevčič - župan, mag. Mojca Špec Potočar, Živa Novak,  
- mediji:Nejc Travnik- Foto Travnik.  
 
Opravičeno odsoten: Franci Žnidaršič. 
 
Na začetku seje je župan pozdravil vse navzoče in preveril sklepčnost Občinskega sveta Občine 
Dobrepolje.  
Seje se je udeležilo 11 članov občinskega sveta, sklepčnost je bila zagotovljena. Sejo je vodil župan. 
 
 
Župan Igor Ahačevčič je s sklicem predlagal naslednji  
 

d n e v n i   r e d : 
1. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 

na programu splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu – skrajšani postopek. 

 
 
 
Ad.1). Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
na programu splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu 
 
Kot gradivo k predlagani 1. točki dnevnega reda je bila občinskim svetnikom posredovana obrazložitev 
točke ter predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na programu splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu za obravnavo in sprejem po 
skrajšanem postopku. 
Župan je uvodoma predstavil potrebo po objavi odloka za podelitev koncesije, s katerim se zaradi 
pomanjkanja kadra oz. družinskih zdravnikov, odda zasebniku 0,25 zdravniškega tima za program 
splošne ambulante za Zavod Sv. Terezije na Vidmu. Dosedanji koncesionar, ki je dejavnost opravljal 
nekaj več kot eno leto, se je odločil, da koncesijo vrne, zato mora Občina Dobrepolje čim prej objaviti 
novi javni razpis za podelitev koncesije. Zdravstveni dom Grosuplje kadrovsko ni v stanju opravljati 
dejavnosti družinske medicine in izvajanje nujne medicinske pomoči na zadevnem območju. Povedal 
je, da je h gradivu priložena ustrezna izjava ZD Grosuplje in soglasji   k podelitvi koncesije s strani MZ 
in ZZZS. 
 
Nato je župan odprl razpravo, v kateri sta sodelovala Slavc (Alojzij) Palčar in dr. Jernej Stare.  
 
Po razpravi so občinski svetniki glasovali o predlaganem sklepu. 
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S K L E P št. 1/3I/2020:  
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem 
zavodu, po skrajšanem postopku v 1. in 2. obravnavi. 
Navzočih 11 članov sveta, 
»ZA« glasovalo 11 članov sveta.  

»PROTI« ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet.  

 
 
 
 
Zapisala: mag. Mojca Špec Potočar  

 
Župan 

Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

    
 
 
 
 
 
 


