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ZAPISNIK

5. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne sluibe druibenih dejavnosti, ki je bila v
Eetrtek,23. 6.2022, ob 15. uri v sejni sobi ObEine Vransko, Vransko 130c.

Ugotovitev prisotnosti
- ilani Odbora za negospodarstvo in javne sluibe druibenih dejavnosti: Kristina Reberiek,

Breda evan, Valerija Jerman, Damijana Podbregar, Danilo 5tante
- Obiina Vransko: iupan Franc SuSnik, podiupanja Nataia Juhart, usluibenka obdinske

uprave Suzana Felicijan Bratoi
- Zdravstveni dom >rdr. JoZeta Potrate( Zalec: direktorica dr. Hana Suster Erjavec, Nik Suler,

dr. dent. med.

Dnevni red:

Predsednica odbora Kristina Reberiek pozdravi ilane odbora in vabljene goste. Po potrditvi
dnevnega reda ( 5 glasov ZA sprejem predlaganega dnevnega reda) in zapisnika 5. redne seje (5

glasov ZA sprejem zapisnika) prosi iupana, da poda obrazloiitev k drugi totki dnevnega reda.

AD 2:

Zupan pove, da je 25. 5.2O22 na Obiino Vransko prispel dopis Nika Sulerja, dr. dent. medicine, v
katerem spraiuje o moinosti razpisa koncesije za opravljanje zobozdravstvenih storitev,
istodasno pa na to temo 5e novinarsko vpraianje Darje Tibaot Ciringer. V nadaljevanju pove, da

se je udeleiil seje Sveta zavoda ZD Zalec, kjer je obrazloZil stanje zobozdravstvene oskrbe za

odrasle v ZP Vransko ter poudaril, da Obtina Vransko 5e ni zaiela postopka pridobivanja

koncesije. Priiakuje, da vodstvo zdravstvenega doma naredi vse, da se zobozdravstvena storitev
za odrasle na Vranskem ne poslabia, ampak se !e izbolj5a. S problematiko je seznanil tudi iupana
Obiine Tabor, ker njihovi obdani koristijo storitve v ZP Vransko.

Zobozdravnik Nik 5uler pove, da ielijo pacienti samoplaEniske storitve, ki se v javni sluibi ne

opravljajo. Problem je tudi v nabavi sodobnih materialov, ki jih javno zdravstvo prepodasi

dobavlja.

Direktorica ZD ialec Hana Suster Erjavec razloii, da je za podelitev nove koncesije potrebno

soglasje ZZZS in Ministrstva za zdravje. Pove tudi, da se je ZD ialec v preteklih treh letih s

pomoEjo poslancev DZ Nika Prebila in Aleksandra Reberlka zelo angaiiral, da so pridobili Siritev

programa in uresnidili vzpostavitev zobne ambulante za zobozdravstveno varstvo odraslih v ZP

Vransko. Njihova dolinost je zagotavljanje programa !e naprej, ObEina Vransko pa lahko pridobi

l. Pregled zapisnika 5. seje
2. Moinost razpisa koncesije za zobozdravstveno dejavnost v obiini Vransko
3. Razno



nov program, razpiSe novo koncesijo, pri iemer so v ZD Talec pripravljani pomagati pri
pridobivanju roglasij k novi koncesiji.

V razpravi so sodelovali: Breda tvan, Kristina Reberiek, Nataga Juhart, Damijana Podbregar,

Valerija Jerman.

Sledilo je Blasovanje o dveh predlaganih sklepih: 5 glasov ZA. Predsednica je uSotovila, da sta bila

sprejeta naslednja sklepa:

Sklep lt. 1

Odbor predlaga obEinskemu svetu sprejetje sklepa, da Obaina Vransko zaane 2 aktivnostmi za

pridobitev novega programa ter kasneje izvede javni razpis za podelitev koncesije za

zobozdravstveno storitev.

Sklep lt. 2
Odbor poziva zobozdravnika Nika Sulerja, da z Zdravstvenim domom Zalec konstruktivno

sodeluje pri izvajanju obstojeiega programa.

AD 3:

Dr. Hana Suster Erjavec na pobudo iupana predstavi odboru trenutno stan.ie v zvezi z druiinsko
ambulanto v ZP Vransko.

seja zakljuiena ob 17. uri

zapisala: Suzana Felicijan Bratoi

Kristina Reber3ek
predsednica


