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Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Dr. Božidarja 
Lavriča Cerknica 



 
Številka: 014-2/2018 
Datum: 9. 5. 2018 
 
OBČINKI SVET  
OBČINE CERKNICA 
 
 
 
ZADEVA:  SOGLASJE OBČINSKEGA SVETA K IMENOVANJU DIREKTORJA 

ZDRAVSTVENEGA DOMA Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica 
  
 

NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa 
 

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in  127/06); 
Statut javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica  (z dne 
29. 3. 2018); 
Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica (Ur. l. 
RS št. 125/04, 51/05 in 1/18); 
Statut občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/17- UPB-1); 
Poslovnik občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 66/14); 
 

PREDLAGATELJ: 
 
POROČEVALEC: 
 
 
MATIČNO TELO: 

Marko Rupar, župan 
 
Bogdana Bizjak, višja svetovalka 
Miloš Pohole, predsednik KMVI 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje  

  
  
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet občine Cerknica je obravnaval in sprejel soglasje k 

imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Dr. Božidarja Lavriča – 
Cerknica. 

 
 
 

O b r a z l o ž i  t e v : 
Svet zdravstvenega doma Dr. Božidarja Lavriča – Cerknica  je dne 20. 4. 2018, z dopisom 
zaprosil Občine ustanoviteljice za izdajo soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma 
Cerknica. Na razpis, se je prijavila dosedanja vršilka dolžnosti direktorja zavoda, Olga Doles, dr.  
med., spec. spl. med. kot edina kandidatka.  
V razpisnem postopku je svet zavoda ugotovil, da kandidatka izpolnjuje vse razpisne pogoje in 
sprejel sklep, da se za direktorico Zdravstvenega doma Cerknica imenuje Olgo  Doles, dr.  med., 
spec. spl. med. Pred imenovanjem direktorja/direktorice, si mora svet zavoda pridobiti soglasje  
občin ustanoviteljic, in sicer le za tistega kandidata, ki izpolnjuje pogoje in ki ga svet zavoda  
predlaga za imenovanje. 
 
Svet zavoda Zdravstvenega doma Cerknica – Loška dolina je na svoji 6. redni seji, dne 18. 4. 
2018, ugotovil, da kandidatka izpolnjuje pogoje objavljene v razpisu, zato je pred dokončnim 
imenovanjem zaprosil za podajo soglasja k imenovanju, občine ustanoviteljice. Ko svet pridobi 
soglasja k imenovanju, je imenovanje direktorja dokončno. Občine ustanoviteljice  se morajo v 



 

roku 60 dni od poziva sveta zavoda opredeliti do imenovanja, sicer se šteje, da se z 
imenovanjem strinjajo. 
 
 
Mandat direktorja traja 4 leta in je lahko po izteku te dobe ponovno imenovan. Mandat 
direktorice se bo začel naslednji dan po pridobitvi vseh soglasij občin ustanoviteljic oziroma v 
primeru, da občine ne podaja soglasja v roku 60 dni, je nastop mandata naslednji dan po 
poteku roka za podajo soglasij. 
 
Pristojnosti direktorja zdravstvenega doma določa 11. člen Odloka o ustanovitvi,  in sicer: 

(1) Direktor opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda. 
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je 

odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
(3) Direktor opravlja tudi naslednje naloge: 

- pripravlja strateški načrt, program dela in finančni načrt zavoda 

- odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev, 

- sklepa pogodbe, 

- imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 

- odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam, 

- sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda, 

- opravlja druge zadeve na podlagi zakona.« 
 
Na podlagi 4. odstavka 32. člena Zakona o zavodih ter 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda je Občina Cerknica pristojna dati soglasje za imenovanje direktorja Zdravstvenega 
doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica. 
 
Glede na zgoraj navedeno predlagamo Občinskemu svetu občine Cerknica, da obravnava 
imenovanje direktorja  ter v zvezi s tem sprejme soglasje k imenovanju predlagane kandidatk.  
 
Pripravila: 
Bogdana Bizjak 
 
 
 
 
                                                                                                    Občina Cerknica 
                                                                                                             Župan 
                                                                                                      Marko Rupar 
 
 
Priloga: 
1. Dopis Sveta zavoda z dne 20. 4. 2018 
2. Predlog soglasja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                                                                                                                           PREDLOG  
 
 
 
 
 
Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), Statuta 
javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica (29. 3. 2018), 11. člena Odloka o 
ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica (Ur.l. RS, 125/04, 51/05 in 1/18), 
17. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/17- UPB-1) in Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 66/14), je občinski svet občine Cerknica je na svoji ___ redni seji 
dne ____  izdal 

 

 

S OGLASJE  
k  imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica 

 
 
Občinski svet občine Cerknica daje soglasje k imenovanju Olge Doles, dr. med., spec. spl. med. 
za direktorico Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica.  
 
 
 
 
Številka: 014-2/2018 
Datum:                                                                     
                                                                                       Občinski svet občine Cerknica 
                                                                                                         ŽUPAN 
                                                                                                  Marko Rupar 
 
 
Vročiti: 

1. Svet Zavoda 
2. Spis 

 
 
 
 
 
 
 








