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OBEINSKEMU SVETU

ZADEVA: Spreiem Odloka o podeliwi koncesiie za izvaianie iavne sluibe v zdravstveni
deiavnosti na primarni tavni na podroiiu oto5kega dispanzeria na obmoiiu
ObEine Prebold, Obiine Vransko ter Obdine Tabor
- hitri postopek
Obtazloiitev:
Obiine Prebold, Vtansko in Tabor si ie dlje tasa praadevajo pridobitt za svoje obiane program
otro5kega dispanzerla, ki bi del iasa deloval v Zdnvsweni postaji Vransko za obtint Vransko in
Tabor, del iasa pa v Zdtavstveni postaii Prebold za obiino Prebold. Glede na proste programe,
ki imajo moZnost ftnancirania na dfi,avri ravni, se je pokazala moinost nzpisa koncesije za
program otrolkega dtspanzerla za predmetne tti obiine, vendar ie treba z izvedbo nzpisa
koncesiie pohiteti, ker so razpoloiljiva sredstva omejena. Glede na navedeno predlagam sprejem
Odloka o podelitvi koncesije za'uvajanje javne sluibe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni
na podroiju otroikega dtspanzerla na obmoiju Obiine Ptebold, Obiine Vransko ter Obiine
Tabor po hittem postopku v skladu z 82. tlenom Poslovnika Obiinskega sveta obiine Vransko
(Jradni list RS, it. 44/99,42/00,13/01 tet Umdne objave Obiine Vransko, it. 54/2016).

Pravna podlaga:
- 2. odstavek 44. a tlena Zakona o zdtavstveni dejavnosti ptadni list RS, it. 23/05 - uradno
prediSieno besedilo, 15 /08 - ZPacP , 23 /08, 58/08 - ZZ&S-8, 77 /08 - ZDZdr, 40 / 12 - ZIqF ,
74/73,88/16 -ZilZPZD,64/77 :rl.1/19 - odl. US);
- 16. ilen Statuta Obtine Vransko (Uradni list RS, it. 17 /10 tn 53/10 ter Uradne objave Obiine
Vransko, Et. 21 / 2012, 46 / 2015 ln 54 / 2016).

Finan6ne posledice:
Sprejem odloka za Obiino Vransko nima neposrednih finaninih posledic, ker program otrolkega
dispanzerja fnatctta ZZZS. Obiina Vransko bo morala urediti ordinacijo v Zdtavsttreni postaji
Vransko, katero bo nato oddala v najem izbranemu koncesionarju.
Ptedloga sklepov:
1.) Obiinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o podeliwi koncesiie za izvaianje javne
sluZbe v zdravstveni deiavnosti na primarni ravni na podroiju otroikega dispanzeria na
obmoiiu Obiine Ptebold, Obiine Vransko ter Obtine Tabor po hitrem postopku.
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2.) Obiinski svet Obiine Vransko sptejme Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne
sluibe v zdravstveni dejavnosti na primarni tavni na podroiju otrolkega dispanzeria na
obmoiju Obtine Prebold, Obiine Vtansko ter Obiine Tabor v predlaganem besedilu.
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Priloga:

predlog Odloka o podelitvi koncesije za lnaianje javne sluZbe v z&avstveni dejavnosti na
primarni tavni na podrodju otroikega dispanzerja na obmodju Obiine Prebold, Obiine Vransko
ter Obdine Tabor.
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