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Številka: 0200-4/2020-4       Datum: 21.01.2021 

 

OBČINA CERKNO 
Bevkova ulica 9 
5282 Cerkno 
 
 
Zadeva: Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Idrija 
 
 
Spoštovani, 

 
Svet zavoda Zdravstvenega doma Idrija je v skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega 
doma Idrija, s 33. členom Statuta Zdravstvenega doma Idrija in s sklepom sveta zavoda Zdravstvenega 
doma Idrija sprejetega na 2. izredni seji, dne 19.11.2020, razpisal delovno mesto direktorja/direktorice 
Zdravstvenega doma Idrija za mandatno obdobje 4 let. Razpis je bil v sredstvih javnega obveščanja 
objavljen od 07.12.2020 do 06.01.2021. 
 
Sveta zavoda ZD Idrija je na 8. redni seji sveta zavoda, dne 20.01.2021 obravnaval eno prispelo vlogo 
kandidata za direktorja Zdravstvenega doma Idrija. Na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice 
Zdravstvenega doma Idrija sta sicer pripeli dve popolni vlogi, vendar je kandidatka mag. Ingrid Kuk Kikl 
po prejemu vabila za predstavitev na 8. redni seji sveta zavoda, dne 17.01.2021 sporočila, da od 
kandidature odstopa. 
 
Svet zavoda ZD Idrija je v nadaljevanju 8. redne seje sveta zavoda tako obravnaval edino preostalo  
kandidaturo in sprejel sklep, da za direktorja Zdravstvenega doma Idrija za mandatno obdobje 4 let 
imenuje mag. Tomaža Glažarja, Jamnik 46, 1360 Vrhnika. 
 

 

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

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

zavoda 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 imenovanju direktorja zavoda. 

 

 

Predlagamo sprejem naslednjega sklepa: 

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 
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zavoda ZD Idrija, ki ga je sprejel na 8. redni seji 20.01.2021, da imenuje mag. Tomaža Glažarja, Jamnik 

46, 1360 Vrhnika za direktorja Zdravstvenega doma Idrija za mandatno obdobje 4 let.« 

 

 

Ana Ogrič Lapajne 

  v. d. direktorice 

 

PRILOGE: 

- Sklep SZ o imenovanju direktorja 

- Prijava kandidata 

 

VROČITI: 

- ustanovitelju (občina Idrija, občina Cerkno) 

- arhiv, tu 

 

 


		2021-01-21T17:04:26+0100
	ANA OGRIČ LAPAJNE




