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OBdINA VRANSKO,
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUZBE DRUZBENIH DEJAYNOSTI

Vransko 59, 3305 Vransko
Tel.: (03) 703 28 00, Faks: (03) 703 28 16, E-po5ta: obcina.vransko@vransko.si

Stevilka: O11O-01/2020-05 Vransko, 4. 6.2O2O

ZAPISNIK 4. SEJE ODBORA ZA NEGOSPOOARSTVO IN JAVNE STUZBE DRUZBENIH DEJAVNOSTI,

ki je bila v ietrtek, 4.6.2o2o, oB 14.30 v SEJNI soBr oBcrNE vRANsKo. vRANsKo 130 c

Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisnikul
ilani Odbora za negospodarstvo in javne sluibe druibenih dejavnosti: Danilo Stante,
Kristina Bogataj, Breda evan, Valerija Jerman
Obiina Vransko: Franc Suinik, iupan, Nata5a Juhart, podiupanja, Suzana Felicijan Bratoi,
viSja svetovalka za druibene dejavnosti
ZD ialec: dr. Hana Suster Erjavec, direktorica
Zdravstvena postaja Vransko: Rasta Javorsky, dr. dent. med.
Poslanec DZ RS: Aleksander Reber5ek

Opravi6eno odsotni: ilanica odbora Damijana Podbregar, poslanec v DZ RS Nik Prebil

Dnevni red:
1. Zobozdravstvo starejlih v Zdravstveni postaji Vransko
2. Pediater v Zdravstveni postaji Vransko
3. Razno

Predsednica odbora Kristina Bogataj ob 14.30 pozdravi tlane odbora in vabljene goste ter za

uvod k prvi toiki dnevnega reda povabi k besedi zobozdravnico Rasto Javorsky, ki je v zadetku

maja pisala iupanu o peredi problematiki zobozdravstva za odrasle na Vranskem. Rasta Javorsky
pojasni, da je zaradi priseljevanja na Vranskem nujno potrebno zagotoviti 5e eno
zobozdravstveno ordinacijo za odrasle.

Ad1:
Dr. Hana Suster Erjavec je razloZila aktivnosti ZD ialec po oktobrski seji odbora v zvezi s to
problematiko. zdravstvenemu domu Zalec je s pomodjo poslanca Nika Prebila uspelo vkljutiti v
splo5ni dogovor (ki ga vsako leto podpilejo predstavniki ministrstva za zdravje, ZZZS, zbomice in
zdruienja za skupen obseg izvajanja zdravstvenih storitev na driavni ravni) tudi Siritev programa

v ZP Vransko z zobozdravstveno ordinacijo za odrasle. Zal se je zadeva ustavila z zamenjavo vlade

in razglasitvijo epidemije koronavirusa. Zato v nadaljevanju apelira na poslanca v DZ RS

Aleksandra Reber5ka, da se vkljuti v nadaljnje relevanje te zadeve. Aleksander Reberiek je

obljubil aktivno sodelovanje.

V razpravi so sodelovali: Rasta Javorsky, dr. Hana Suster Erjavec, Aleksander ReberSek, Franc

SuSnik, Kristina Bogataj

Ad2:
Na februarski seji OS je bilo zastavljeno vpraianje v zvezi z delovanjem pediatra v ZP Vransko.

Direktorica 7D ialecje pojasnila, da ZD Zalec nima zaposlenega pediatra, v zdravstvenih postajah

Zalec, Prebold in Polzela delujejo pediatri koncesionarji. Nanje ZD ialec nima nobenega vpliva in

imajo sedei tam, kjer ielijo. Je pa bila odobrena koncesija, h kateri je dal obdinski svet soglasje,
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veliko hitreje, ker so zanjo zaprosile vse tri obdine (Prebold, Tabor in Vransko) skupaj. V obdini
Vransko je premajhno Stevilo otrok za delovanje samostojnega pediatra.

V razpravi so sodelovali: dr. Hana Suster Erjavec, Kristina Bogataj, Franc Su5nik.

Kristina Bogataj bo podala informacijo Obiinskemu svetu Obdine Vransko o seznanitvi odbora s
problematiko zobozdravstva za odrasle v ZP Vransko in glede delovanja pediatra na obmodju
obdin Prebold, Tabor in Vransko.

Ad3:
Predsednica izpostavi 5e problematiko tretje splo5ne ambulante v ZP Vransko, v katero se obdani
zaradi razliinih zdravnikov ne vpisujejo. Direktorica pojasni, da bo tudi to vpraianje kmalu
reieno, saj naj bi v jeseni zaiela delati mlada zdravnica specializantka, ki je trenutno 5e na
porodniSki.

V razpravi sodelovali: dr. Hana Suster Erjavec, Kristina Bogataj, Nata5a Juhart, Aleksander
Reberiek, Franc Suinik.

Seja zakljudena ob 16.00.

Zapisala: Suzana Felicijan Bratoi
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Kristina Bogataj, l.r.
predsednica


