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OBČINA 
LOŠKI POTOK 

Hrib 17 
1318 Loški Potok 

Tel.: 8350-100 
Fax.: 8350-102 

 

  

 

  

 
Štev.: 032-0001/2010 

 

  

 
 

Z A P I S N I K 
 
3. dopisne seje Občinskega sveta občine Loški Potok, ki je trajala od petka, 25. 4. 2014, 
do torka, 06. 05. 2014, do 12. ure. 
 
Dopisno sejo sveta  sta vodila župan Janez Novak in Mojca Lavrič. 
 
O gradivu oz. predlogu sklepa, ki ga je predlagal župan, so glasovali člani občinskega sveta: 
 
1. Janko Debeljak 
2. Maks Lavrič 
3. Romana Lavrič 
4. Stanislav Mišič 
5. Matjaž Pajnič 
6. Peter Rus. 
 
O gradivu oz. predlogu sklepa, ki ga je predlagal župan, niso glasovali naslednji člani 
občinskega sveta: 
 
7. Jakob Bartol 
8. Jan Debeljak 
9. Aleš Knavs 
 
Vsi, ki so glasovali, so glasovnice oddali do roka, to je do torka, 06. 05. 2014 do 12. ure. 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Sprejem soglasja k imenovanju g. Lidije Šmalc, dr. med. na delovno mesto v. d. direktorja 

Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica. 
 
 
Ad 1.  SPREJEM SOGLASJA K IMENOVANJU G. LIDIJE ŠMALC, DR. MED. NA 

DELOVNO MESTO V. D. DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. 
JANEZA ORAŽMA RIBNICA. 

 
V skladu z veljavno zakonodajo in izpeljanimi postopki je bil na mesto direktorja Javnega 
zavoda  Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica imenovan g. Boštjan Kersnič, dr. med., 
o čemer so bili svetniki seznanjeni na zadnji seji občinskega sveta dne 27. 3. 2014, ko so na 
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podlagi vloge sveta zavoda tudi izdali soglasje k njegovemu imenovanju. Kljub temu, da je g. 
Kersnič podpisal pogodbo o zaposlitvi in bi moral z delom v ZD Ribnica začeti 6.4. 2014, ga 
ni bilo na delovno mesto in tudi ni obvestil zavoda o razlogih za njegovo odsotnost. Ker se 
tudi v naslednjih dneh ni javil, je bila dne 16. 4. 2014 sklicana izredna seja sveta zavoda 
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica, na kateri je bila obravnavana omenjena 
problematika. Na omenjeni seji je bila do dokončne razrešitve omenjenega problema za v.d. 
direktorico imenovana gospa Lidija Šmalc, dr. med., ki opravlja tudi funkcijo predsednice 
sveta zavoda. V skladu z veljavno zakonodajo se direktorja (tudi v. d. direktorja) imenuje v 
soglasju z ustanovitelji, zato je svet zavoda na našo občino naslovil vlogo za soglasje, ki je 
razvidno iz gradiva za sejo. Župan predlaga občinskemu svetu, da po postopku dopisne seje 
sprejme sklep o soglasju k imenovanju g. Lidije Šmalc, dr. med. na delovno mesto v. d. 
direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica. 
 
Do roka za oddajo glasovnic dopisne seje občinskega sveta je bilo vrnjenih šest izpolnjenih 
glasovnic. Na vseh so svetniki glasovali za predlagani sklep in tako sprejeli 
 

S K L E P: 

Občina Loški Potok izdaja soglasje k imenovanju g. Lidije Šmalc, dr. med., na delovno 
mesto v. d. direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica. 

S tem je bila dopisna seja zaključena 06. 05. 2014 ob 12.00 uri. 
 
 
 
   Zapisala:                   Občinski svet občine Loški Potok: 
                       Župan: 
Mojca Lavrič             Janez Novak, ing. 
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