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Številka: 160-03/2019-22 

Datum:  26.8.2020 

 
Župan Občine Cerklje na Gorenjskem je na podlagi določil prvega odstavka 33. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 

14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 30. in 110. člena Statuta Občine 

Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) ter 14. točke (Splošne 
določbe) Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Cerklje na Gorenjskem (objavljenega na portalu javnih 
naročil in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem (https://www.cerklje.si, v rubriki »Novice in 

objave«, v rubriki »Javni razpisi, naročila, natečaji …) dne 3. 8. 2020) sprejel naslednji 

 

  
SKLEP O PREKLICU  

Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Cerklje na Gorenjskem 

 
 

1. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju splošne medicine v Občini Cerklje na Gorenjskem, objavljen dne 3.8.2020, na portalu 

javnih naročil in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem (https://www.cerklje.si, v rubriki 
»Novice in objave«, v rubriki »Javni razpisi, naročila, natečaji …), se prekliče. 

 

2. Sklep velja z dnem izdaje. Objavi se na portalu javnih naročil in na spletni strani občine. 
 

Obrazložitev 
Občina Cerklje na Gorenjskem je na podlagi določil 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, 73/19 in 82/20; v nadaljevanju: ZZDej), Odloka 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne 

medicine v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/2020) in Statuta 
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) objavila Javni 

razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju 
splošne medicine v Občini Cerklje na Gorenjskem, objavljen dne 3.8.2020, na portalu javnih naročil in 

na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem (https://www.cerklje.si, v rubriki »Novice in objave«, v 

rubriki »Javni razpisi, naročila, natečaji …). Po objavi javnega razpisa je občina s strani vodstva javnega 
zdravstvenega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj prejela obvestilo o zagotovitvi zdravnika 

družinske medicine za ambulanto v novem Zdravstvenem domu Cerklje s 15.9.2020, zato se je župan 
odločil, kot je razvidno iz izreka tega sklepa. 

 

Pravni pouk: Zoper ta sklep ni pritožbe. 
 

 
 

 

       Občina Cerklje na Gorenjskem 
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