URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. MAJ 2016

VSEBINA
AKTI
1. SKLEP o začetku priprave Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu za del območja z oznako VR13–
1h/SS8 – Dolinšek
RAZPISI

Številka 57/2016
za izdelavo OPPN, nahaja pod oznako VR13-1h/SS8 - Dolinšek.
Gre za območje naselja vzdolžno ob cesti s pretežno
stanovanjsko gradnjo.
2) Zaradi interesa investitorja, da bi na tem območju postavil dve
do tri stanovanjske hiše, se je le ta odločil za financiranje OPPN
načrta ter za pričetek postopka za pripravo OPPN načrta.
3) Lastnika zemljišč oz. investitorja: Dolinšek Slavko in Angela,
Vransko 116, 3305 Vransko
4) Prava podlaga: Odlok o OPN občine Vransko (Uradni list RS,
št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008)

2. JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje
javne službe na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih in mladine v občini Vransko

AKTI
1. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu za del območja z oznako VR13–1h/SS8 Dolinšek
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list, št. 33/07, 70/08 – ZVO–1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11–ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) ter 29.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je župan Občine Vransko dne 18.5. 2016 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu za del območja z oznako
VR13–1h/SS8 - Dolinšek
1. člen
(splošno)

5) Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
- pripravljavec Občina Vransko
- izdelovalec OPPN
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
1) Območje urejanja obsega parc. št. 382/15, 382/16, 390/13 in
390/14, vse k.o. Vransko. Gre za cca 2780 m2 veliko območje,
na katerem bi se skozi postopek OPPN predvideli stanovanjski
objekti z možnostjo tihe dejavnosti ter pripadajoči enostavni in
nezahtevni objekti v skladu z uredbo o vrstah objektov.
2) Območje urejanja na zahodu meji na parc. št. 390/5 in 390/6,
k.o. Vransko, na vzhodu pa na parc. št. 390/8, k.o. Vransko. Na
severni strani je območje omejeno z javno cesto JP 992 771, na
jugu pa se teren stopnjuje in zaključuje z gozdom, meji pa sta
parc. št. 382/15 in 382/16, obe k.o. Vransko.
4. člen
(način pridobivanja strokovnih podlag)
1) V postopku priprave OPPN morata investitorja zagotoviti
izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile
rešitve:

1) S tem sklepom določa župan Občine Vransko začetek in
način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljevanju: OPPN) za del območja z oznako VR13-1h/SS8Dolinšek.

- idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih
elementov le-te, izdelana na način, da vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje
varstvene rešitve ter ureditve z ustreznim poročilom in
utemeljitvijo,

2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem
načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki
bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.

- idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na
občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa,

3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno
uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
1) Na osnovi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Vransko (OPN) se del območja naselja Vransko, predvidenega
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- idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih,
komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
- geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega
načrta,
- podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave in
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- pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo morebitne
dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja
prostora.
3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne
smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo
v postopku priprave OPPN.
4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno z 19. členom ZPNačrta–NPB4 in 14.
členom Pravilnika o vsebini, obliki in pripravi OPPN (Ur. list RS
št.:99/2007), načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o
graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Ur.
list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 –
Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere pobudnik (investitor).
Strokovne podlage bo izdelalo podjetje (izdelovalec): ARHIKA,
arhitekturno projektiranje, Uroš Krašek, s.p., Spodnja Rečica
104, 3270 Laško.
5. člen
(roki za pripravo odloka)
1) S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave in
sprejemanja sprememb odloka:

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega
sklepa – do 15. 11. 2016 (pripravljavec Občina Vransko, po
pooblastilu izdelovalec).
Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za sprejem na
Občinskem svetu Občine Vransko – november 2016
(izdelovalec).
Občinski svet Občine Vransko sprejme odlok na seji Občinskega
sveta Občine Vransko – november 2016.
Objava v uradnem glasilu občine Vransko – november 2016
(pripravljavec Občina Vransko).
Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – november 2016
(izdelovalec).
2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta
na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta)

Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena – do
15. 7. 2016 (pripravljavec Občina Vransko oziroma po
pooblastilu izdelovalec)

1) Nosilci urejanja prostora so:
- RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za
okolje, Oddelek območja Savinje,
- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje,
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje,
- Elektro Celje d.d.,
- Telekom Slovenije d.d., PE Celje,
- JKP Žalec d.o.o.,
- Simbio d.o.o.,
- Telemach d.o.o.,
- Občina Vransko.

Odločitev o CPVO (pripravljavec Občina Vransko). Ministrstvo
najkasneje v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za predmetni
izvedbeni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje.

2) Po sprejetem sklepu o začetku priprave OPPN izbrani
načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek
prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic
pošlje nosilcem urejanja prostora.

Izdelava dopolnjenega osnutka – 30. 7. 2016 (izdelovalec).

3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema
poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za
načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru,
da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se
šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec
prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge
akte.

Župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator-Uradne objave Občine Vransko«
– 31. 5. 2016 (pripravljavec Občina Vransko).
Izdelava osnutka OPPN - do 15. 6. 2016 (izdelovalec).

Sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Vransko):
- obvestilo javnosti o javni razgrnitvi 1. 8. 2016 (obvestilo o javni
razgrnitvi se objavi z javnim naznanilom na krajevno običajen
način)
- javna razgrnitev: pričetek 16. 8. 2016, do 16. 9. 2016
- javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in
predloge na dopolnjen osnutek.
Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do njih
zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v
svetovnem spletu. Lastnike zemljišč mora občina pisno seznaniti
s svojimi stališč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v
okviru javne razgrnitve – do 30. 9. 2016 (pripravljavec Občina
Vransko).
Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog
oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje
v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa –
15. 10. 2016 (izdelovalec).

4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v
30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja
prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da
soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora, se le-te naknadno pridobijo v enakem postopku.
7. člen
(obveznosti financiranja sprememb odloka)
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila,
morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih
bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral
investitor.
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8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator - Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 0321-01/2016-01
Vransko, 18. 5. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

RAZPI SI
2. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne
službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in
mladine v občini Vransko
Občina Vransko na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno
prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E,
77/08-ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13), 42. člena Zakona o
javnem zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 7.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
na področju zobozdravstvenega varstva odraslih
in mladine v Občini Vransko
1. KONCEDENT: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano
opravljanje zdravstvene službe/poklica,
4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na
območju občine Vransko, ustrezno opremo in ustrezne kadre,
5. da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega
združenja.
B. Zakonsko predpisani pogoji – vlagatelj je pravna oseba:
1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti zahtevano
strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo,
2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi
ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi (oz. kolikor je, bo
le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu
prekinil),
3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti ni s
pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje
zdravstvene službe/poklica,
4. da ima pravna oseba ustrezne ordinacijske prostore na
območju občine Vransko, ustrezno opremo in ustrezne kadre,
5. da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega
združenja.
7.
1.
2.
3.
4.

MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG:
ordinacijski čas - največ 3 točke
pričetek izvajanja dejavnosti – največ 3 točke
delovne izkušnje na področju zobozdravstva - največ 3 točke
dodatna strokovna in funkcionalna znanja - največ 3 točke

8. IZBOR IN ŽREB:
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril
za vrednotenje vlog enako število točk, bo izbran vlagatelj, ki je
dosegel večje število točk po zaporedju opredeljenih meril. Če še
vedno ne bo mogoče izbrati vlagatelja, bo o izboru odločal žreb.

2. JEZIK V KATEREM MORA VLAGATELJ IZDELATI VLOGO:
Vloga mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki so
uporabljeni kot nevtralni za oba spola.

9. NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE IN ZAHTEVANE
SESTAVINE
VLOGE
SO
PODANA
V
RAZPISNI
DOKUMENTACIJI

3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Podelitev koncesije za
opravljanje javne službe na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih in mladine v občini Vransko .

10. ROK ZA ODDAJO VLOGE: Vloga mora biti naslovljena na
naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Šteje se, da
je vloga pravočasna, če prispe na naslov koncedenta najkasneje
do 15. 6. 2016 do 10. ure.

4. OZNAKA
KONCESIJE,
OBSEG
RAZPISANEGA
PROGRAMA IN KRAJEVNO OBMOČJE, ZA KATEREGA SE
KONCESIJA RAZPISUJE: zobozdravstveno varstvo odraslih in
mladine, 1 program (70 % celotnega programa standardne ekipe
kot zobozdravstvo za mladino, 30 % celotnega programa
standardne ekipe kot zobozdravstvo za odrasle), občina
Vransko.
5. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE: Koncesijsko
razmerje se sklene s koncesijsko pogodbo za čas 15 let od
podpisa koncesijske pogodbe. Izbrani kandidat je dolžan začeti
opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku 3 mesecev po
podpisu pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), v nasprotnem primeru
se koncesija odvzame z odločbo.
6. POGOJI, KI JIH MORA VLAGATELJ IZPOLNJEVATI: Za
izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa mora
vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot dokaz o
izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev, mora
vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v
originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega
dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali
lastno nadomestno izjavo.
A. Zakonsko predpisani pogoji - vlagatelj je fizična oseba:
1. da ima zahtevano strokovno izobrazbo za opravljanje
predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo,
2. da ni v delovnem razmerju (oz. kolikor je, bo le-to v primeru
podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil),
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11. OBRAVNAVA VLOG: Razpisna komisija, ki jo imenuje
župan, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge,
ki ustrezajo pogojem razpisne dokumentacije. Po pridobitvi
ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa Zakon o zdravstveni
dejavnosti bo o podelitvi koncesije odločeno z upravno odločbo.
Razpisna komisija vlog, ki so prispele po roku določenem v
javnem razpisu in nepravilno predloženih vlog ne odpira, temveč
jih neodprte vrne pošiljatelju. V primeru, da bo razpisna komisija
ocenila, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
koncesije, se koncesija ne podeli, javni razpis pa se lahko
ponovi.
12. ODPIRANJE VLOG: Odpiranje vlog bo javno, dne 15. 6.
2016, ob 11. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
13. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si na
spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/ .
14. ROK V KATEREM BODO KANDIDATI OBVEŠČENI O
IZBIRI: Kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje v 60 dneh
od odpiranja vlog.
Številka: 014-01/2016
Vransko, 31. 5. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

