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Polzelan – URADNE OBJAVE, št. 5/2020, z dne 14. 8. 2020

Na podlagi 2. odstavka 44.a 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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) in 17. točke
2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski
svet Občine Polzela na 2. izredni seji 11. 8. 2020 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe
na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in
šolskega dispanzerja na območju Občine Polzela

1. člen

4. člen

(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Polzela ob upo-

(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za

števanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdra-

opravljanje javne zdravstvene službe.

vstvene službe določa vrsto, območje in predviden obseg
opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in mo-

(2) Na podlagi pooblastila občine zdravstveno dejavnost na

žnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje jav-

področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in

ne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti

šolskega dispanzerja v Občini Polzela na podlagi koncesije

za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju

opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun.

Občine Polzela.
5. člen

(2) S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za
podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno

(1) Koncesija za področje pediatrične dejavnosti za izvajanje

dejavnost.

otroškega in šolskega dispanzerja se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani obeh
2. člen

občin in portalu javnih naročil.

(1) Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne zdra-

(2) Javni razpis mora poleg podatkov glede na posebnost

vstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izva-

osnovne zdravstvene dejavnosti na področju pediatrične de-

janje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine

javnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja vse-

Polzela v predvidenem obsegu 1,10 programa.

bovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno
dejavnost.

(2) Koncesija se podeli za določen čas, za obdobje 15 let, z
možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih določa
6. člen

ZZDej.
(3) Koncesija se podeli, ker javni zavod Zdravstveni dom dr.

(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z za-

Jožeta Potrate Žalec ne more zagotavljati opravljanja zdra-

konom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in tem odlokom ter

vstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne

javnim razpisom.

zdravstvene službe.
(2) Dokumentacija se objavi na spletni strani občine in/ali na
portalu javnih naročil.
3. člen
Javno službo, ki je predmet tega odloka, lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
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7. člen

11. člen

(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpol-

(1) Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, dolo-

njevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejav-

čenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

nost, in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(2) Koncesijska pogodba preneha tudi z odpovedjo pogodbe iz
(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa

razlogov in pod pogoji, ki so določeni v koncesijski pogodbi.

zakon in javni razpis.
12. člen
8. člen
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa in/ali druge
(1) Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti občina podeli s soglasjem ministrstva, pri-

oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim
stavkom je ničen.

stojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
13. člen

(2) V koncesijski odločbi se poleg izbranega ponudnika in odgovornega nosilca vrste zdravstvene dejavnosti, v katerega
spada program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet konce-

Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporablja zakon,

sije, navedejo predmet in predviden obseg koncesijske dejav-

ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno

nosti, območje in uveljavljanje pravnega varstva. V odločbi se

dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.

določi tudi rok, v katerem mora začeti opravljati koncesijsko
dejavnost. Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani
14. člen

v tem roku ne podpiše koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave.
9. člen
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in
koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.

Številka: 0142-2/2020-12
Datum: 11. 8. 2020
Jože Kužnik l.r.

10. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske
pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
(2) Koncesionar mora na zahtevo občin v roku, ki mu ga določi
občina, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se
nanaša na opravljanje javne službe, ki je predmet koncesije.
(3) Koncesionar mora voditi ločen izkaz prihodkov in odhodkov
ter sredstev in virov sredstev, ki se nanašajo na opravljanje
koncesijske dejavnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti.

Župan
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Na podlagi 2. odstavka 44.a 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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) in 17. točke
2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski
svet Občine Polzela na 2. izredni seji 11. 8. 2020 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe
na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na
območju Občine Polzela

1. člen

4. člen

(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Polzela ob upo-

(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za

števanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdra-

opravljanje javne zdravstvene službe.

vstvene službe določa vrsto, območje in predviden obseg
opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in mo-

(2) Na podlagi pooblastila občine zdravstveno dejavnost na po-

žnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje jav-

dročju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini

ne zdravstvene službe na področju dejavnosti za izvajanje

Polzela opravlja koncesionar na podlagi koncesije v svojem

zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na območju

imenu in za svoj račun.

Občine Polzela.
5. člen

(2) S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za
podelitev koncesije skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno

(1) Koncesija za področje zobozdravstvenega varstva otrok in

dejavnost.

mladine se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki
se objavi na spletni strani obeh občin in portalu javnih naročil.
2. člen
(2) Javni razpis mora poleg podatkov glede na posebnost
(1) Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne zdra-

osnovne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstve-

vstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva

nega varstva otrok in mladine vsebovati tudi podatke, ki jih

otrok in mladine na območju Občine Polzela v predvidenem

določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

obsegu 1,00 programa.
6. člen

(2) Koncesija se podeli za določen čas, za obdobje 15 let, z
možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih določa

(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z za-

ZZDej.

konom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in tem odlokom ter
(3) Koncesija se podeli, ker javni zavod Zdravstveni dom dr.

javnim razpisom.

Jožeta Potrate Žalec ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne

(2) Dokumentacija se objavi na spletni strani občine in/ali portalu javnih naročil.

zdravstvene službe.

3. člen

7. člen

Javno službo, ki je predmet tega odloka, lahko na podlagi kon-

(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpol-

cesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpol-

njevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejav-

njujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlo-

nost, in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

kom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
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12. člen

(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določata zakon in javni razpis.

Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa in/ali druge
oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim
8. člen

stavkom je ničen.

(1) Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdra13. člen

vstvene dejavnosti občina podeli s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.

Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporablja zakon,
(2) V koncesijski odločbi se poleg izbranega ponudnika in odgovornega nosilca vrste zdravstvene dejavnosti, v katerega

ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.

spada program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo predmet in predviden obseg koncesijske dejav14. člen

nosti, območje in uveljavljanje pravnega varstva. V odločbi se
določi tudi rok, v katerem mora začeti opravljati koncesijsko
dejavnost. Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poro-

v tem roku ne podpiše koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.

čevalcu Občine Polzela – Uradne objave.

9. člen

Številka: 0142-1/2020-12
Datum: 11. 8. 2020

Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in
koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.

10. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske
pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem, oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti izvaja občina.
(2) Koncesionar mora na zahtevo občin v roku, ki mu ga določi
občina, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se
nanaša na opravljanje javne službe, ki je predmet koncesije.
(3) Koncesionar mora voditi ločen izkaz prihodkov in odhodkov
ter sredstev in virov sredstev, ki se nanašajo na opravljanje
koncesijske dejavnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti.

11. člen
(1) Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(2) Koncesijska pogodba preneha tudi z odpovedjo pogodbe iz
razlogov in pod pogoji, ki so določeni v koncesijski pogodbi.

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 3. alineje 1. točke 7. člena in 15. alineje 2.
točke 29. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) župan Občine
Polzela izdaja

SKLEP
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Občinskega podrobnega prostorskega načrta LOČICA V

I.
Župan Občine Polzela odreja, da se javno razgrne:
Dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP EUP MO LS 11 v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA
V, ki ga je izdelal IUP, d. o. o., Celje, pod številko projekta 2/19.

II.
Gradivo pod točko I. bo javno razgrnjeno od 17. 8. 2020 do 17. 9. 2020 v prostorih Občine Polzela (v pritličju) in na spletni strani
Občine Polzela.

III.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in
skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:

• kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki je na mestu javne razgrnitve;
• pisno na Občino Polzela ali na elektronski naslov: obcina.polzela@polzela.si;
• ustno na javni obravnavi.

IV.
Med javno razgrnitvijo bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 26. 8. 2020, ob 16. uri v sejni sobi Občine Polzela. Na javni
obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec OPPN-a podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.

V.
Javno naznanilo se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, in na spletni strani Občine Polzela. Javno naznanilo začne veljati
naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

Številka: 3505-15/2019-5
Datum: 10. 8. 2020
			
				

											
Jože Kužnik l.r.
Župan

7

Polzelan – URADNE OBJAVE, št. 5/2020, z dne 14. 8. 2020

OBVESTILO
Ocenjevanje škode na stvareh
zaradi posledic neurij s poplavami in točo
med 29. in 30. julijem 2020
I.
Občina Polzela obvešča vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami in točo med 29. in 30.
julijem 2020, da občina na podlagi Sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, popisuje in
ocenjuje škodo.
Zbiranje vlog poteka za:

•
•
•
•

kmetijska zemljišča (Obrazec 1),
uničene objekte (Obrazec 3),
delno škodo na objektih (Obrazec 4) in
gradbeno inženirsko infrastrukturo (Obrazec 5).

Obrazci so dostopni na spletni strani Občine Polzela www.polzela.si.

II.
Zbiranje vlog poteka na Občini Polzela najpozneje do 21. avgusta 2020, medtem ko mora biti celotno ocenjevanje končano do 31.
avgusta 2020. Prav tako morajo biti podatki iz obrazcev do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda.

III.
Škodo na gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo
kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo.

IV.
Morebitne informacije in pojasnila:
Rok Železnik, strokovni sodelavec za infrastrukturo
tel.: 03/703 32 15
e-naslov: rok.zeleznik@polzela.si
			
				

											
Jože Kužnik l.r.
Župan

