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2.A. 
SVET MESTNE OBCINE KRANJ 

KADROVSKA ZADEVA - SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA OZG, OE ZDRAVSTVENI 
DOM KRANJ 

V skladu s 39. elenom Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, st. 107/2005 in 
50/2006) direktorja OE na podlagi internega razpisa imenuje in razresuje direktor zavoda v soglasju z 
ustanoviteljico, kjer je sedez organizacijske enote. Interni razpisni postopek izvede direktor zavoda. 
Direktor zavoda OZG je dne 31.1.2017 na oglasni deski v prostorih Osnovnega zdravstva Gorenjske, 
OE Zdravstveni dom Kranj objavil interni razpis za mesto direktorja OE Zdravstveni dom Kranj. 

Na razpisano mesto je prispela ena popolna vloga. Direktor zavoda je sprejel sklep, da za direktorja 
OZG, OE Zdravstveni dom Kranj za mandatno obdobje 5 let od 19.4.2017 do 18.4.2022 izbere Liljana 
Gantar lura, dr.med.spec., ki izpolnjuje vse razpisane pogoje. V skladu s Statutom OZG je direktor 
zavoda zaprosil za soglasje Mestno obeino Kranj. 

Liljana Gantar lura ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri, ima opravljeno specializacijo s 
podroeja urgentne medicine in vee kot 23 let delovnih izkusenj v zdravstvu. Prijavi je prilozila tudi 
program dela in razvoja OE Zdravstveni dom. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je predmetno zadevo obravnavala na 37. seji, 
dne 14.3.2017, ko je oblikovala predlog sklepa 0 soglasju k imenovanju direktorja OZG, OE 
Zdravstveni dom Kranj in predlaga mestnemu svetu v sprejem naslednji 

SKLEP: 

Mestna obeina Kranj daje soglasje k imenovanju Liljane Gantar lura, dr.med.spec. za direktorja OZG, 
OE Zdravstveni dom Kranj za mandatno obdobje 5 let od 19.4.2017 do 18.4.2022. 

Sklep velja z dnem sprejema. 

Pripravila: 
Milena Bohinc 
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