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AKTI
1. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold,
Občine Vransko ter Občine Tabor
Na podlagi 2. odstavka 44. a člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrSE, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD,
64/17 in 1/19 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Prebold
(Ur. list RS, št. 52/13 in 45/14), 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) ter 15. člena
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in
60/15) so Občinski svet Občine Prebold na 2. dopisni seji,
dne 23. 7. 2019, Občinski svet Občine Vransko na 5. redni
seji, dne 23. 7. 2019, ter Občinski svet Občine Tabor na
6. redni seji, dne 22. 7. 2019, sprejeli

ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na
področju otroškega dispanzerja na območju
Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, območje in predviden obseg
opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in
možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljujejo
razlogi za podelitev koncesije.
2. člen
Koncedenti, v skladu z zakonom in tem odlokom, so Občina
Prebold, Občina Vransko in Občina Tabor.
Koncesionar je lahko domača ali tuja pravna ali fizična
oseba, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje.
II. PREDMET IN RAZLOGI ZA PODELITEV KONCESIJE
3. člen
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne
službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju
otroškega dispanzerja na območju občine Prebold, občine
Vransko in občine Tabor v obsegu:
- 1 zdravnik pediater s pripadajočim timom
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Koncesija se podeli za določen čas, za obdobje 15 let, z
možnostjo podaljšanja na način in pogoji, kot jih določa
ZZDej.
4. člen
Koncesija na področju otroškega dispanzerja se podeli, ker
Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom »dr. Jožeta
Potrate« Žalec s sedanjo razporeditvijo pediatrov v okviru
obstoječe mreže javne službe občanom občine Prebold ter
občine Vransko in občine Tabor ne more zagotoviti zadostne
dostopnosti do zdravstvene storitve na območju občine
Prebold, občine Vransko in občine Tabor.
III. POGOJI IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
5. člen
Koncesija se podeli v skladu z veljavnim Splošnim
dogovorom s pripadajočimi aneksi, s katerim zagotavljajo
sredstva za programe zdravstvenih storitev ter dodatna
sredstva za nujne širitve programov na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti.
6. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi
na spletni strani Občine Prebold in na portalu javnih naročil.
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati podatke, ki jih
določa 44.b člen ZZDej.
Razpisna dokumentacija, ki se objavi na spletni strani
občine, mora biti pripravljena v skladu s 44.c členom ZZDej.
7. člen
Javno službo na področju zdravstvenega varstva na primarni
ravni lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
- ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
- ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program
zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, za polni
delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene
dejavnosti, razen, ko je sam izvajalec zdr. dejavnosti
odgovorni nosilec zdr. dejavnosti. Odgovornega nosilca
zdravstvene dejavnosti se lahko zaposli za krajši delovni čas,
če gre za sorazmerno zaposlitev glede na predviden manjši
obseg izvajanja programa zdravstvene dejavnosti oziroma
zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti;
- ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno
ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali
zakona, ki ureja zdravniško službo in bodo opravljali
zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije;
- je sklenil pogodbo z javnim zdr. zavodom o obsegu in
vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega
zdravstvenega varstva;
- ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo,
urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike;
- mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov
iz 44.j člena ZZDej;
- ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali
strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem
poklica, o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali
strokovnega združenja;
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- pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za
ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil.
8. člen
Pri izboru koncesionarja bodo koncedenti upoštevali merila,
določena v 44. d členu ZZDej in v besedilu javnega razpisa.
9. člen
Za vodenje postopka razpisa in oceno prispelih ponudb
imenujejo župani občin Prebold, Vransko in Tabor strokovno
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Strokovna komisija po izteku roka za oddajo ponudb opravi
odpiranje in pregled prispelih ponudb ter ugotovi
izpolnjevanje razpisnih pogojev.
Strokovna komisija med ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje, predlaga izbiro tistega, ki se je na osnovi meril
izkazal kot najprimernejši, pripravi poročilo in ga predloži
občinski upravi Občine Prebold.
10. člen
O izbiri koncesionarja na podlagi poročila komisije odloči
upravni organ Občine Prebold z odločbo o koncesiji na
osnovi predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje.
V koncesijski odločbi se, polega izbranega ponudnika in
odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, v katero sodi
program zdr. dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo
najmanj tudi predmet in predviden obseg koncesijske
dejavnosti, območje in lokacija izvajanja koncesijske
dejavnosti, trajanje podeljene koncesije in pravni pouk za
uveljavljanje pravnega varstva.
V odločbi se določi tudi rok, v katerem mora izbrani ponudnik
podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora začeti
opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz
razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske
pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.
IV. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NADZOR NAD
NJENIM IZVAJANJEM TER PRENEHANJE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA
11. člen
Medsebojno razmerje v zvezi z opravljanjem programa
zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, koncedenti
in koncesionar uredijo s pogodbo, ki jo v imenu občine
sklenejo župani.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske
pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občinami in
koncesionarjem oziroma na nujne medsebojne pravice in
obveznosti, izvajajo občine.
13. člen
Koncesijska pogodba preneha:
- s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
- s smrtjo koncesionarja,
- s stečajem ali zaradi drugega načina prenehanja
koncesionarja,
- z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so
določeni v koncesijski pogodbi,
- če je pravnomočno koncesijska odločba odpravljena ali
izrečena za nično,
- v primeru odvzema koncesije,
- s sporazumom.
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14. člen

ZAPISNIKI

Koncedenti z odločbo odvzamejo koncesijo, če:
- je bilo koncesionarju dovoljenje za opravljanje
zdravstvene dejavnosti odvzeto v skladu s 3.b členom tega
zakona,
- koncesionar ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
koncesijske dejavnosti iz 44.č člena tega zakona,
- koncesionar krši določbe koncesijske odločbe ali
koncesijske pogodbe, ali preneha v celoti ali deloma
opravljati koncesijsko dejavnost,
- koncesionar krši predpise s področja zdravstvenega
varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene
dejavnosti, zagotavljanja varnosti in kakovosti zdravstvenih
storitev, delovnih razmerij, davkov in prispevkov za socialno
varnost, računovodstva in drugih predpisov v delu, ki se
nanašajo na opravljanje zdravstvene dejavnosti,
- koncesionar ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi v
okviru nadzora po zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost,
- koncesionar prenese koncesijo na drugega izvajalca
zdravstvene dejavnosti,
- koncesionar v roku, ki je določen v koncesijski odločbi, ne
izpolni pogojev za začetek opravljanja koncesijske
dejavnosti, za katere je bilo v koncesijski odločbi določeno,
da jih koncesionar izpolni po podelitvi koncesije in pred
začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti,
- koncesionar ne začne opravljati koncesijske dejavnosti v
za to določenem roku.
Koncedenti so dolžni koncesionarja pisno opozoriti na
kršitve, ki so lahko razlog za odvzem koncesije in mu določiti
primeren rok za odpravo kršitev.
Če koncesionar ugotovljenih nepravilnosti v roku ne odpravi,
se mu koncesija odvzame z odločbo.
15. člen
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge
oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s
prejšnjim stavkom je ničen.
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in Uradnih objavah občin.
Številka: 007/2019
Datum: 23. 7. 2019
OBČINA PREBOLD
župan
Vinko Debelak, l.r.

OBČINA VRANSKO
župan
Franc Sušnik, l.r.

OBČINA TABOR
župan
Marko
Semprimožnik, l.r.

2. Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 11.6.2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine
Vransko, Vransko 130c.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Danilo Štante, Kristina
Bogataj, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, Jože Matko, Sonja
Cencelj, Nataša Juhart, Adrijana Ferme Brigita Gosak in
Rafael Novak (od 8.05)
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Peter Reberšek
- občinska uprava: župan Franc Sušnik, Marija Jerman,
Mihaela Zupančič in Mateja Godler
- ostali prisotni: Zavod sv. Rafaela Vransko: Mojca Hrastnik
- ostali opravičeno odsotni: JKP, d.o.o. Žalec, Matjaž
Zakonjšek
- mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 9 članov občinskega sveta.
• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda:
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 61
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z 9.4.2019
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest občine Vransko,
ponovna obravnava in sprejem
4. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2018 –
obravnava in sprejem
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto
2019 - obravnava in sprejem
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje
2018-2022
7. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Občini Vransko - obravnava in sprejem
8. Imenovanje člana nadzornega sveta JKP Žalec d.o.o.
9. Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2018
10. Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za
storitev POMOČ NA DOMU, za leto 2018
11. Imenovanje krajevnih odborov
12. Razno
K točki 1
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z 9.4.2019
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 3. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z 9.4.2019:
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 61
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 3. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 9.4.2019 v
predloženem besedilu.
Po končani obravnavi 1. točke dnevnega reda, se je ob 8.05
pridružil svetnik Rafael Novak.
K točki 10
Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za storitev
POMOČ NA DOMU, za leto 2018
Župan je predal besedo direktorici Zavoda sv. Rafaela
Vransko, Mojci Hrastnik, ki je podala podrobnejšo
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali:
Jože Matko, Nataša Juhart in Rafael Novak.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa o seznanitvi s
Poročilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za storitev
POMOČ NA DOMU, za leto 2018:
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 62
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s
Poročilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za storitev
POMOČ NA DOMU, za leto 2018.
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- Kaj boste storili, da se bo končno rešilo že več let agonije in
stopicanja na mestu ter dolgoročne sprejeli razvojno rešitev
na tem področju?
- Kdaj bodo sprejeti občinski prostorski načrti, ki bodo
upoštevali prizadevanja za rešitev?
Župan je povedal, da ta problematika traja že več let,
dogovor je, da bo občina v občinskem prostorskem načrtu
opredelila rezervno napajalno cesto oz. vpadnico, ko se
bodo v Prekopi dogovorili z lastniki zemljišč, da se bo to
lahko naredilo. Občina žal ne more planirati stvari, če ta ni
pokrita z danimi soglasji lastnikov zemljišč, po katerih naj bi
ta trasa ceste potekala. V kolikor se pobuda brez soglasij
lastnikov zemljišč uvrsti v predlog plana, imajo lastniki
možnost pritožbe, kar spet pripelje do tega, da se mora ta
pobuda odstraniti. K predlogu spremembe namembnosti
zemljišča, mora podati soglasje še Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Med drugim je občina izvedla kar nekaj investicij zato, da se
je lahko veliko prometa preusmerilo mimo Prekope, na cesto
Stopnik-Jevše. Župan je predlagal, da se v zvezi z rešitvijo te
problematike ponovno skliče sestanek vaškega odbora.
- Kako je z izvajanjem zimske službe na cesti v Prekopi, na
relaciji med Podpečani proti Farčnikovim?

K točki 2
Pobude in vprašanja svetnikov

Župan je povedal, da vse ceste čistijo ne glede na to ali so
kategorizirane ali ne, sploh, če cesta predstavlja dostop do
stanovanjskih objektov.

a) Marjan Pečovnik

c) Jože Matko

S strani staršev otrok, ki obiskujejo otroško zobozdravnico na
Vranskem, je dobil več vprašanj, če je res, da zobozdravnica
odhaja na drugo delovno mesto. Zato je podal pobudo, da
občina ustrezno ukrepa, v smeri, da ta ista zobozdravnica
ostane na Vranskem.

- Kakšna je možnost večje sanacije ceste na Klance, saj
manjša vzdrževalna dela, ki se sedaj izvajajo niso dovolj?

Župan je odgovoril, da je seznanjen z namero o prezaposlitvi
zobozdravnice, povedal je, da se mu namera zdi zelo čudna
glede na to, da so se stvari glede na pretekli čas sedaj
uredile, pacienti so z njenimi storitvami zelo zadovoljni.
Predlagal je, da se na direktorico Zdravstvenega doma Žalec
v zvezi s to zadevo, naslovi vprašanje kaj se dogaja glede
prej omenjene zobozdravnice istočasno pa se ji poda
zahteva občinskega sveta, župana in občinske uprave, da
otroška zobozdravnica Melita Skočir, dr.dent.med.,ostane na
Vranskem.
- Svetnica Kristina Bogataj je še izpostavila problematiko
glede izbire zobozdravnika za mladostnike, ki so že dopolnili
18 let, saj tudi ti kot občani Občine Vransko nimajo možnosti
koriščenja zobozdravstvenih storitev v svoji občini.
Župan je povedal, da so na to temo z direktorico
Zdravstvenega doma Žalec in Zavodom za zdravstveno
zavarovanje RS, OE Celje, že potekali razgovori. Že ob
nastopu dela otroške zobozdravnice, se je s strani občine
predlagalo, da bi se del koncesije za mladostnike preneslo v
koncesijo za starejše, vendar ja bil s strani Zdravstvenega
doma Žalec in Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, OE
Celje podan negativen odgovor, zato je predlagal, da se na
to temo v jesenskem času skliče seja Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, na
katero se povabi tudi direktorico Zdravstvenega doma Žalec.

Župan je povedal, da je opravil ogled ceste, ki je po
njegovem mnenju kvalitetno sanirana, katere ceste se bodo
v večjem obsegu sanirale v prihodnje, pa so bo dogovorilo v
okviru priprave proračuna za naslednje obdobje.
č) Adrijana Ferme
- V čigavi pristojnosti je urejanje ceste na Presedle?
Župan je odgovoril, da ta cesta spada med gozdne ceste, ki
se vzdržujejo na podlagi programa, ki ga pripravi Zavod za
gozdove. Vsako leto se za sanacije teh cest nameni cca
15.000€. Predlog za sanacijo se bo prenesel Zavodu za
gozdove.
d) Brigita Gosak
Podala je pisno prošnjo občana Bošjana Ocepka za pomoč
pri reševanju problematike plazečega zemljišča (brežine), ki
že dalj časa ogroža njegov stanovanjski objekt, na naslovu
Čeplje 21, 3305 Vransko.
Župan je povedal, da sta bila s poslancem Aleksandrom
Reberškom na sestanku na pristojnem ministrstvu, kjer je
bila ta problematika tudi izpostavljena, obljubljeno je bilo, da
se bo opravil ogled, kar so tudi storili. Mnenja glede
ogroženosti so različna, se bo pa zadeva s strani občine
ponovno poslala na Direkcijo RS za vode v Celje in
Ljubljano.
e) Kristina Bogataj

b) Breda Čvan
Podala je vprašanja, ki jih je postavil Štefan Jošt že na zboru
občanov v Prekopa glede reševanje problematike v Prekopi,
v zvezi s cesto, in sicer:
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Župan je povedal, da je to pobudo obravnaval Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu že v letu 2011 in jo
je zavrnil. V vednost bo posredovan tudi zapisnik seje na
kateri je svet to zadevo obravnaval. Predlagal je, da Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki naj bi bil
imenovan v mesecu septembru, to problematiko ponovno
obravnava.
- Podala je vprašanje glede pritožbe, ki so jo posredovali
občani stanujoči v ulici »Podgorica«, v zvezi z ureditvijo
komunalnih zadev na tem območju in pa dopisom v zvezi s
saniranjem padavinske vode, ki priteče iz »Podgorice«,
katerega so poslali občani stanujoči na naslovu od Vransko
17A do Vransko 17E.
Župan je povedal, da je bilo zadeva, ki se nanaša na pitno
vodo in odvodnjavanje odpadnih voda, v reševanje
posredovana na Javno komunalno podjetje Žalec, kjer
pripravljajo odgovor. V zvezi s sanacijo ceste, ki vodi v
naselje »Podgorica«, pa je bilo tistim ki so pridobili soglasja
od občine za prekop ceste, v soglasju jasno zapisano, da je
potrebno prekop ceste po zaključku del ustrezno sanirati, žal
kljub večkratnim opozorilom, nekateri tega niso naredili.
V zvezi z dopisom, ki so ga posredovali stanujoči na naslovu
od Vransko 17A do Vransko 17E in se nanaša na
problematiko padavinskih voda, je težava v tem, da so bili vsi
kanali, ki so imeli funkcijo odvodnjavanja zasuti, meteorne
vode so bile kanalizirane, kanalizacija zadošča za normalne
padavine, v primeru intenzivnih padavin, žal to ni dovolj.
Župan je predlagal, da se stanovalci odpovejo delu vrta, kjer
bi se naredila široka kineta, preko katere bi lahko višek
meteorne vode odtekel.
Ne dolgo nazaj je bil v tem delu zgrajen hodnik za pešce z
višjim robnikom, ki odvečno vodo usmeri v trg, problem se
zato pojavlja še samo pri »vili Šerko«. V zvezi z rešitvijo te
težave, je bilo stanovalcem predlagano, da se zaščitijo s
protipoplavnimi vrečami, ki jih lahko dobijo na občini. Nova
zakonodaja nam narekuje, da se meteorne vode ne smejo
več kanalizirati, pri izdaji gradbenih dovoljenj pa je zapisana
zahteva, da mora vsak lastnik poskrbeti za izgradnjo
primernega zadrževalnika meteornih voda. Problem pa
predstavlja tudi cesta, ki pelje na Gorico, ker lastniki zemljišč
ne dovolijo izkopati odvodnih jarkov, kar bi pomenilo
posledično manjši pretok vode v trg..V primeru zahteve
stanovalcev Podgorice, za kritje stroškov delovanja črpalke,
ki je v tem delu potrebna za priključitev objektov na
kanalizacijski sistem, je župan povedal, da je pod temi
objekti predvidena gradnja sedmih stanovanjskih objektov,
ko bodo le-ti zgrajeni, se bodo lahko hišna črpališča za
stanovanjske objekte v »Podgorici« ukinila. V občini je več
stanovanjskih objektov, katere gravitacijsko ni mogoče
priključiti na kanalizacijsko omrežje, zato se zadevo rešuje
tako, da občina preko javnega razpisa sofinancira izgradnjo
črpališč.
f) Nataša Juhart
- Vprašala ali je bil zapisnik zbora občanov za območje
vaške skupnosti Brode-Selo (Vaški odbor Brode-Selo)
posredovan koncesionarju za vzdrževanje cest?
Župan je povedal, da je bil
posredovan.

zapisnik koncesionarju

- Podala je vprašanje v zvezi s peticijo za sanacijo lesenega
mostu v Brodeh?
Župan je povedal, da most ni v tako slabem stanju,
zamenjale so se tri mostnice, predlagal pa je, da se sanacija
uvrsti v proračun za letu 2020.
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- Podala je vprašanje glede vpisa otrok v vrtec in šolo, glede
na to, da se bo zaradi številnih gradenj število prebivalcev
oziroma mladih družin v občini najbrž povečalo.
Župan je odgovoril, da je občinski svet v preteklosti sprejel
sklep, da imajo pri vpisu prednost otroci staršev s stalnim
prebivališčem v občini Vransko. V primeru, da bila potrebna
širitev vrtca, ima občina za izgradnjo še ene in pol igralnice,
že pridobljeno gradbeno dovoljenje.
g) Danilo Štante
- Podal je vprašanje glede sanacije hodnika za pešce v trgu
Vransko.
Župan je povedal, da ja bil ogled za izvedbo del že narejen,
potrebna bo obsežnejša sanacija, zato bo ta del hodnika za
pešce verjetno zaprt dlje časa.
- Vprašal je, če se bo struga Merinščice na relaciji od mostu
(Vransko 45) do gostišča Slovan očistila.
Župan je povedal, da je čiščenje struge stvar Direkcije RS za
vode. Najbrž se bo v sklopu izgradnje mostu morala sanirati
kompletna brežina, ker je videti, da se celoten hodnik za
pešce poseda, hkrati pa bodo morali lastniki na drugi strani,
sanirati kamniti zložbo. V kolikor se bodo iz Direkcije RS za
vode strinjali se bo v času izvajanja omenjenih del izvedlo
tudi čiščenje struge.
K točki 3
Odlok o kategorizaciji občinskih cest občine Vransko,
ponovna obravnava in sprejem
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri sta sodelovala Danilo Štante in Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o Odloku o kategorizaciji občinskih cest
občine Vransko:
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 63
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok
kategorizaciji občinskih cest občine Vransko
predloženem besedilu.

o
v

K točki 4
Zaključni račun Občine Vransko za leto 2018
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Zaključnem računu Občine Vransko
za leto 2018:
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 64
Občinski svet Občine Vransko potrjuje Zaključni račun
Proračuna Občine Vransko za leto 2018 v predloženi
obliki in vsebini.
K točki 5
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto
2019
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta
sodelovala Sonja Cencelj in Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o Odloku o rebalansu proračuna
Občine Vransko za leto 2019:
9 glasov ZA, 1 glas PROTI

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 65
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
rebalansu proračuna občine Vransko za leto 2019 v
predlagani obliki in vsebini. Rebalans proračuna Občine
Vransko za leto 2019 se objavi v Uradnih objavah občine
Vransko.
K točki 6
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje
2018-2022
Župan je podal obrazložitev nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko
obdobje 2018-2022:
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 66
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Vransko za programsko obdobje 2018-2022 v
predloženem besedilu.
K točki 7
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Občini Vransko
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri
sta sodelovala Rafael Novak in Sonja Cencelj.
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o enkratni denarni pomoči
za novorojence v Občini Vransko:
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 67
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pravilnik o
enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Vransko v predloženem besedilu.
K točki 8
Imenovanje člana nadzornega sveta JKP Žalec d.o.o.
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Brigiti Gosak, ki
je zadevo podrobneje obrazložila.
Po končani obrazložitvi predsednice je odprl razpravo v
kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za imenovanje člana
nadzornega sveta JKP Žalec d.o.o.:
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 68
Občinski svet Občine Vransko za člana Nadzornega
sveta Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., za
mandatno obdobje 2019-2023, imenuje Mihaela Centriha,
Loke 39, 3304 Tabor.
K točki 9
Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2018
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
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Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom JKP d.
o. o. Žalec za l. 2018:
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 69
Občinski svet Občine Vransko se je seznani z Letnim
poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2018.
K točki 11
Imenovanje krajevnih odborov
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vprašanja volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je
podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odrl razpravo.
Sledilo je glasovanje predlogu sklepa za imenovanje
krajevnih odborov:
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 70
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o
imenovanju krajevnih odborov kot sledi
- trški odbor Vransko v sestavi: predsednica Monika
Marn in člani Lea Pavrič, Roman Lazar, Tilen Šmigoc,
Danijel Granda;
- vaški odbor Brode-Selo v sestavi: predsednik Tadej
Drolc in člani Bogdan Vitanc, Silvo Reberšek, Tadeja
Pečnik, Lucija Pikl;
- vaški odbor Čeplje v sestavi: predsednik Boštjan
Ocepek in člani Albina Košica, Srečko Orehovec, Alenka
Kladnik, Marija Papež;
- vaški odbor Limovce v sestavi: predsednik Silvester
Ferme in člani Marjan Drobež, Damijan Drobež, Anton
Ferme, Milan Ferme;
- vaški odbor Ločica v sestavi: predsednik Andrej Semen
in člani Branko Lebeničnik, Uroš Kobav, Jana Vadlan,
Maja Gams;
- vaški odbor Prekopa v sestavi: predsednik Štefan Jošt
in člani Rudi Savinek, Mitja Ribarič, Martin Somi, Zvone
Podpečan;
- vaški odbor Stopnik v sestavi: predsednik Bojan
Letonja in člani Janko Dolar, Branko Dolar, Vlado Brajer,
Nikolaj Rožanski;
- vaški odbor Tešova v sestavi: predsednica Polona
Skok Lebeničnik in člani Jožef Blatnik, Boris Pikl,
Martina Klančišar, Boštjan Janež;
- vaški odbor Merinca-Vologa v sestavi: predsednik
Aleksander Slapnik in člani Tomaž Slapnik, Slavko
Podbregar, Ivica Grašinar, Marta Kos;
- vaški odbor Prapreče v sestavi: predsednica Petra Arh
in člani Andrej Pahole, Nada Zebec, Martina Zupan
Kuserbanj, Ludvik Krajnc;
- vaški odbor Zahomce v sestavi: predsednik Rado
Jerman in člani Boštjan Šmid, Andrej Podbregar, Martin
Kajbič, Milan Bistan;
- vaški odbor Zaplanina v sestavi: predsednik Florjan
Rojnik in člani Jože Kuder, Anton Učakar, Milan Brvar,
Mirko Razboršek;
- vaški odbor Zajasovnik v sestavi predsednik Anton
Hrastovec in člani Miran Hrastovec, Maks Hrastovec,
Matej Cigler, Ivo Kreča.
K točki 12
Razno
Pod točko razno je svetnik Rafael Novak podal vprašanja
glede pobud, ki so bile podane na zborih krajanov, ki so
potekali zaradi formiranja trškega in vaških odborov.

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 88/2019 – 31. 7. 2019

Župan je povedal, da so se pobude, ki jih je bilo možno, že
realizirale, z ostalimi pa bo potrebno počakati do priprave
proračuna za naslednje obdobje.

v prvi obravnavi in ga posreduje v 15-dnevno javno
obravnavo na krajevno običajen način.«
Rezultat glasovanja o predlogu sklepa je bil naslednji:

Seja je bila zaključena ob 22.00.
Član/-ica občinskega sveta

Številka: 0320/2019
Vransko, 11. 6. 2019
Zapisala:
Mateja Godler, l.r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

3. Zapisnik 1. dopisne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je po elektronski pošti potekala od srede, 26. 6. 2019, od
10. ure dalje, do petka, 28. 6. 2019, do 10. ure.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine
Vransko ter Občine Tabor – prva obravnava
Rezultat glasovanja o potrditvi predlaganega dnevnega reda
je bil naslednji:
Član/-ica občinskega sveta

Glasoval/-a
(DA / NE)

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

BREDA ČVAN

DA

ZA

BRIGITA GOSAK

DA

ZA

NATAŠA JUHART

DA

ZA

MARJAN PEČOVNIK

DA

ZA

KRISTINA BOGATAJ

DA

ZA

DANILO ŠTANTE

DA

ZA

RAFAEL NOVAK

DA

ZA

ADRIJANA FERME

DA

ZA

SONJA CENCELJ

DA

ZA

PETER REBERŠEK

DA

ZA

JOŽE MATKO

DA

ZA

Predlagani dnevni red je bil z enajstimi glasovi ZA soglasno
sprejet.
Sklep št. 71
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni
red 1. dopisne seje:
1. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold,
Občine Vransko ter Občine Tabor – prva obravnava
K 1. točki dnevnega reda:
Člani občinskega sveta so glasovali o naslednjem predlogu
sklepa:
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o podelitvi
koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti
na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na
območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor
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Glasoval/-a
(DA / NE)

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

BREDA ČVAN

DA

ZA

BRIGITA GOSAK

DA

ZA

NATAŠA JUHART

DA

ZA

MARJAN PEČOVNIK

DA

ZA

KRISTINA BOGATAJ

DA

ZA

DANILO ŠTANTE

DA

ZA

RAFAEL NOVAK

DA

ZA

ADRIJANA FERME

DA

ZA

SONJA CENCELJ

DA

ZA

PETER REBERŠEK

DA

ZA

JOŽE MATKO

DA

ZA

Predlagani sklep je bil z enajstimi glasovi ZA soglasno
sprejet.
Sklep št. 72
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o podelitvi
koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni
dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega
dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine
Vransko ter Občine Tabor v prvi obravnavi in ga
posreduje v 15-dnevno javno obravnavo na krajevno
običajen način.
Dopisna seja je bila končana 28. 6. 2019, ob 10. uri.
Številka: 0320/2019
Vransko, 28. 6. 2019
Zapisal:
Rudolf Pušnik, l.r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

