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Številka: 0200-1/2020        Datum: 02. 07. 2020 

 

OBČINA CERKNO 
Bevkova ulica 9 
5282 Cerkno 
 
 
Zadeva: Soglasje ustanovitelja k razrešitvi direktorice Zdravstvenega doma Idrija in imenovanju 
vršilke dolžnosti direktorice Zdravstvenega doma Idrija 
 
 
Spoštovani, 

Sveta zavoda ZD Idrija je na izredni seji 30. 06. 2020 obravnaval predlog direktorice Marije Magajne za 
razrešitev z mesta direktorice ZD Idrija, ker jo je Vlada RS imenovala za vršilko dolžnosti Generalne 
direktorice direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje. V obrazložitvi predloga 
razrešitve je Marija Magajne pojasnila, da jo je Vlada RS na novo funkcijo imenovala na 22. redni seji 
24. 06. 2020 in da funkcijo nastopi 01.07.2020, kar pomeni, da je rok za razrešitev žal kratek. Ker v okvir 
delovanja Direktorata za zdravstveno varstvo spada tudi primarni nivo zdravstva (kamor sodijo 
zdravstveni domovi), je novo funkcijo sprejela z namenom prispevati k izboljšanju stanja na primarnem 
nivoju zdravstva v Sloveniji. 
Svet zavoda ZD Idrija je predlog za razrešitev obravnaval in sprejel sklep, da z mesta direktorice ZD 
Idrija na podlagi odstopne izjave razreši dosedanjo direktorico Marijo Magajne z dnem 30. 6. 2020 
(sklep je v prilogi). 
 
Svet zavoda ZD Idrija je v nadaljevanju obravnaval tudi predlog za imenovanje vršilca dolžnosti 
direktorja/direktorice ZD Idrija, saj zavod za nemoteno poslovanje in delovanje v pravnem prometu 
potrebuje zakonitega zastopnika dokler ni imenovan novi direktor/ica zavoda. Svet zavoda ZD Idrija je 
tako sprejel sklep, da imenuje strokovno vodjo ZD Idrija Ano Ogrič Lapajne, za vršilko dolžnosti 
direktorice ZD Idrija in sicer od 1. 7. 2020 dalje za obdobje 6 mesecev, oziroma do imenovanja 
direktorja zavoda (sklep je v prilogi). 
 
Svet zavoda ZD Idrija je na izredni seji v skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija 

in 33. členom Statuta Zdravstvenega doma Idrija sprejel tudi sklep o začetku postopka za razpis 
delovnega mesta »direktor/direktorica Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Idrija« za 
mandatno obdobje 4 let. Javni razpis bo zaradi poletnih dopustov objavljen 17.08.2020 za obdobje treh 
tednov. 
 

 

V skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01 

in 126/08) ter 33. in 35. členom Statuta Zdravstvenega doma Idrija (št. 87/2009 z dne 09.09.2009) 

direktorja zavoda razrešuje in imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicama. 

Ker je Občina Cerkno ustanoviteljica Zdravstvenega doma Idrija, občino naprošamo za podajo soglasja 

k sklepu sveta zavoda o razrešitvi direktorice in sklepu sveta zavoda o imenovanju v.d. direktorice 

zavoda. 
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Predlagamo sprejem naslednjih sklepov: 

SKLEP: 

»Občina Cerkno kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma Idrija v skladu z 8. členom Odloka o 

ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01 in 126/08) in 35. členom 

Statuta Zdravstvenega doma Idrija (št. 87/2009 z dne 09.09.2009) poda soglasje k sklepu sveta 

zavoda ZD Idrija, ki ga je sprejel na izredni seji 30.06.2020, da se z mesta direktorice ZD Idrija na 

podlagi odstopne izjave razreši dosedanjo direktorico Marijo Magajne z dnem 30. 6. 2020.« 

 

SKLEP: 

»Občina Cerkno kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma Idrija v skladu z 8. členom Odloka o 

ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01 in 126/08) in 33. členom 

Statuta Zdravstvenega doma Idrija (št. 87/2009 z dne 09.09.2009) poda soglasje k sklepu sveta 

zavoda ZD Idrija, ki ga je sprejel na izredni seji 30.06.2020, da imenuje Ano Ogrič Lapajne, Levstikova 

18, 5280 Idrija za vršilko dolžnosti direktorice ZD Idrija in sicer od 1. 7. 2020 dalje za obdobje 6 

mesecev, oziroma do imenovanja direktorja zavoda.« 

 

 

Branka Florjančič 

     Pravna služba 

 

 

PRILOGE: 

- Vloga za razrešitev 

- Sklep SZ o razrešitvi direktorice 

- Sklep SZ o imenovanju v.d. direktorice 

 

VROČITI: 

- ustanovitelju (občina Idrija, občina Cerkno) 

- arhiv, tu 
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