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16. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 

ki je bila v ponedeljek, 27.3.2017. 

 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji  d n e v n i   r e d : 

 

1. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija. 

 

Predlog SKLEPA: 

Občinski svet Občine Cerkno daje soglasje k imenovanju Mitja Štruklja, dr. med., spec., 

stanujoč Predmeja 111, 5720 Ajdovščina, za vršilca dolžnosti direktorja Zdravstvenega 

doma Idrija, in sicer do imenovanja direktorja oz. največ za eno leto. 

 

 

Glasovanje je potekalo po elektronski pošti na naslov tajnik@cerkno.si oz. obcina@cerkno.si. 

Glasovalo se je tako, da se je za posamezen predlog sklepa glasovalo ZA ali PROTI. Rok za 

glasovanje je bil do vključno ponedeljka, 27. marca 2017 do 12. ure. 

 

 

Sedanji direktorici Zdravstvenega doma Idrija mandat izteče 31. marca 2017. Ker rezultat 

ponovnega razpisa za imenovanje direktorja, ki je iztekel 25. marca, do izteka mandata še ne 

bo znan, je zaradi nemotenega poslovanja potrebno s 1. aprilom 2017 imenovati vršilca 

dolžnosti direktorja. 

 

Ker je redna seja Občinskega sveta Občine Cerkno predvidena za 6.4.2017, torej po poteku 

zgornjih rokov, je bilo potrebno omenjeno zadevo obravnavati na dopisni seji. 

 

 

Ad 1.: Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija. 

 

V teku je ponovljen razpis za direktorja Zdravstvenega doma Idrija. Svet zavoda je na 9. redni 

seji dne 14.3.2017, za vršilca dolžnosti direktorja ZD Idrija, za čas do imenovanja direktorja 

oziroma za največ eno leto, soglasno imenoval Mitja Štruklja, dr. med., spec.,ki je v ZD Idrija 

zaposlen kot zdravnik specialist. 

 

Svet zavoda je skladno z zakonodajo Občino Cerkno in Občino Idrija zaprosil za podajo 

soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti. 

 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Cerkno daje soglasje k imenovanju Mitja Štruklja, dr. med., spec., 
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stanujoč Predmeja 111, 5720 Ajdovščina, za vršilca dolžnosti direktorja Zdravstvenega 

doma Idrija, in sicer do imenovanja direktorja oz. največ za eno leto. 

 

(ZA: Silvo Jeram, Antonija Dakskobler, Branka Florjančič, Radovan Lapanja, Franc 

Lahajnar, Domen Uršič, Petra Borovinšek, Nataša Močnik, Marjan Simonič, Peter Lahajnar 

in Adrijana Mavri. 

PROTI: /) 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Župan: 

Jurij Kavčič 

 


