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A. Soglasje k imenovanju direktorja organizacijske enote Zobna poliklinika Kranj 

 

Osnovno zdravstvo Gorenjske nam je v skladu s 3. odstavkom 39. člena Statuta Osnovnega 

zdravstva Gorenjske (Ur. l. RS, št. 107/05 in 50/06) v soglasje posredovalo imenovanje 

direktorja organizacijske enote Zobna poliklinika Kranj. 

 

Dne 28.11.2011 je bil objavljen interni razpis za mesto direktorja Zobne poliklinike Kranj. 

Razpis je bil objavljen na oglasni deski na Zobni polikliniki. Na razpisano mesto je prispela 

ena popolna vloga in sicer od Marije Šekoranja, dr. dent. med. V skladu z določili statuta je 

bil sprejet sklep o imenovanju direktorja OE Zobne poliklinike, kot je razvidno iz izreka tega 

sklepa. Imenovana izpolnjuje vse razpisane pogoje, določene v 2. odstavku 39. člena Statuta 

OZG, saj ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri – dentalna medicina ter več kot 5 let 

delovnih izkušenj v zdravstvu. Priložen je bil tudi program dela in razvoja za obdobje 2012-

2016. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 22. seji, dne 6.2.2012, po 

obravnavi vloge Osnovnega zdravstva Gorenjske z večino glasov sklenila, da Svetu Mestne 

občine Kranj predlaga sprejem naslednjega 

 

SKLEPA:  

 

Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju Marije Šekoranja, dr. dent.med., 

stanujoče Smlednik 88, Smlednik, za direktorja OE Zobna poliklinika Kranj, ki velja od 

1.3.2012 do zaključka reorganizacije in pripojitve Zobne poliklinike k Zdravstvenemu domu 

Kranj oziroma najdlje do 31.12.2016. 

 

 



 

B. Imenovanje predstavnika Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Gorenjske 

lekarne  

 

V februarju 2012 poteče mandat sestavi Sveta Gorenjskih lekarn. Na podlagi Statuta javnega 

zavoda Gorenjske lekarne Kranj Mestna občina Kranj kot ustanoviteljica v svet javnega 

zavoda imenuje enega člana sveta. Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za dobo 

dveh let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani ali izvoljeni. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 22. seji, dne 6.2.2012, na 

podlagi opravljenega evidentiranja pri političnih strankah in listah, ki imajo svetnike v Svetu 

Mestne občine Kranj, zainteresirani javnosti in občinski upravi Mestne občine Kranj soglasno 

sklenila, da Svetu Mestne občine Kranj predlaga sprejem naslednjega  

 

SKLEPA:  

 

Za predstavnika ustanoviteljice Mestne občine Kranj se v Svet javnega zavoda Gorenjske 

lekarne imenuje Tadej Gantar, Stražiška 29, Kranj. 

 

Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj.  
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