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Zadeva: Odgovor na svetnisko vprasanje
Na 26. seji Sveta Mestne obcine Kranj, dne 22.3.2017 je svetnica Ana Pavlovski pod tocko
»Vprasanja, predlogi in pobude clanov sveta« postavila svetnisko vprasanje:
Zanimalo jo je, kako mestna uprava gleda na to, da je Gasilsko resevalno sluzbo Kranj
zapustil eden najboljsih gasilcev Matej Kejzar. To vprasanje naj se prenese tudi direktorju
GRS Kranj, ki naj pisno odgovori na podlagi cesa, kako in zakaj je ocenil, da Matej Kejzar
ni vec primeren za vodjo gasilske operative. Ali je res direktor zaposlil svojega sina in ce
ga je, na katerem delovnem mestu. Ali se je direktor izlocil iz odlocanja 0 tem? Na podlagi
cesa je sin, v kolikor je bil res izbran, izpolnjeval pogoje oziroma je bil najboljsi med vsemi
kandidati, primeren za zaposlitev. Vprasala je, ali je bilo res glede na to, da je
pomanjkanje gasilcev v GRS Kranj zapolnjeno delovno mesto tajnice. Ge to drzi, jo
zanima, ali je res tajnica pray tako v sorodstvenem razmerju z direktorjem.

Odgovor Urada za tehnicne zadeve
Mestna uprava se ne opredeljuje do internih kadrovskih dogajanj. Svoj nadzor na omenjenem
podrocju zagotavlja preko clanov sveta Gasilsko resevalne sluzbe Kranj.
V prilogi je obrazlozitev Gasilsko resevalne sluzbe Kranj.

Vodja Urada za tehnicne zadeve
Saso Govekar
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Zadeva: OdgovOri na vprasanja mestne svetnice mag. Ane Pavlovski
Na podlagl eesa, kllko in zaka! ste ocenili, dll Mllte] KeJfer ni vee primeren za vodjo
gasilske operative?
Skladno z odlokom 0 organiziranju javnega zavoda GRS Kranj je bi! februarja imenovan
Namestnik dil'!3ktorja, ki je prevzel tudi vodenje gasllske operative, Ootedanji vodja gasilske
operative je bils tem - zaradl vodenja dye!) zahtevnlh podroeij - razbrem~jen in sa Ie lahko
osredototil na crpanje sredstev iz evropskihkohezijskih in drugih skladov, ki so namenJenl
dejavnosti gasilstva in reilevanja (Direct, Voltaire, Loenardo da Vinci, ... ) in mednarodno
sodelovanje. Ta dela je poleg operativnega vodenja izvajal tudi prej. Podrotje je namret zaradi
obseznosti in novih motnostih pridobivanja sredstev zahtevalo osebo, ki je zadevam predana v
celoti. Odlocitvi za imenovanje novega vodje operative in stem ra.zbremenitve g. KejZarja pritrjuje
tudi dejstvo, da je edini, ki se tako v letu 2015 kot tudi v letu 2016 (GRS Kranj je v letu 2016
opravila skupno 1035 interveneij, in je po stevilu interveneij na zaposlenega gasllce med najbolj
obremenjenimi v dr:l:avi) ni udeleZiI nitl ene intervenelje. Pray tako tudi nl sodeloval pri
usposabljanjih za vodenje veejih intervenelj, ki so sa jih udele:zevala, poieg vodij In hamestnlkov
vodlj izmen GRS Kranj, tudi vsa prostovoljna gasilska dru!\tva Mestne obeine Kranj.
Sindikat GRS Kranj, ki yes tas preverja pogoje in zadovoljstvo zaposlenil1 na delovnem mestu, je
opravil tudi anonimno anketo, s katero so zaposleni z veliko vetino (81%) polrdili odloi!itev
vodstva 0 imenovanju novega vodje gasilske operative.
Ali ste zaposllll svojega slna In ce, na katerem delovnem mestu. Ali ste se izlocill Iz
odlocllnja 0 tem?
14.9.2016 je bil na spletnlh slraneh Zavoda za zaposlovanje RS in GRS Kran! objavljen javn!
razpis za 5 prostih delovnlh mest »Kandldat za gasllca«, na katerega seprijavil tudi kandidat
Tadej Kriselj, pri remer sem sa kot direktor zavoda izlocil iz vseh nadaljnjih postopkov izbora in
ocenjevanja kandldlltov.
.J
Za pregled prijav in iZliedbo postopkll razpislI sta bili imenovllni:
• komlsljll za pregled prllvocllsnostl In prllvllnosti vlog, ki jo je vodila kadrovska slutba;
• strokovnll komislja Zll lzbor nlljprimerneJsih kIIndidatov, ki jo je vodil Poveljnlk gllsilske
operative, takrat se Matej Kejzar. Ta je nllCrtoval1l in Izvedla vse postopke ocenjevllnja
kandidatov.
Kot je tudi sicer v navadi, je pri ocenjevanju kandidatov zago!ovljena anonimnost Ie-teh, in sicer
nil natin, dll bili vse do koncnega sestevkll ocen osabnl podatki kandldata (ime in priimek)
nadomellreni s sifro. Tako je bila zagotovljena objektivnost in maksimllina neprislranskost
ocenjevanja.

Postopek izbire je ria voljo tudi na spletni strani: htto:!Iwww.gasilcikrani.silinforrnaciielkakopostanem-oasilec.
Koncno porocilo, s katerim sem bil kot direktor GRS Kranj seznanjen sele ob zakljucku
ocenjevanja prijavljenlh kandidatov je pokazalo, da:
• je bilo prejetih skupno 72 vlog; 70 je bilo ustreznih in pravoCasnih;
• 14 kandldatov je bilo pozvanih k dopolriitvi vleg;
• 19 kandidatov je bilo povabljenih na testiranja (16 kandiHatov se je testiranja udelefilo, en
kandidat je po preizkusu plavalnih sposobnosti odstopil od nadaljnjih testiranj);
.
• 10 najboljsih oa podlagi fizicnih preizkusov in strokovnega znanja Je bilo povabljenih na
psiholosko testiranje.
Po opravljenih testih je bilo izdelano Poroeilo 0 izvedbl javnega razpisa za prosto delovno
mesto »Kand/dat za gasilca«, v katerem je bil navedenkoneni seznam petih kandillatov, ki 1I0 v
ocenjevanju dosegli najvecje slevilo tock.
Kandidat Tadej Kriselj je bil po steYilu tock uyrsean na drugo mesto, njegoya ustreznost pa je bila
tudi fe potrjena na identienem razpisu GRS Kranj (objaYljenem leta 2014). V delu ocenjevanja
(ustreznost po razpisnih pogojih in opravljenih preizkuslhpsihoflzienihsposobnosti) je bil taka v
preteklosti fe ocenjen, In sicer kat najbolj~i kandidat. Do. podpisa pogOdbe s kandidatom iz
osebnih razlogov na strani kandidata (odhod na alpinistlcno Odprayo Y Patagonyo) nl prislo.
Z ysemiizbranimi petimi kandidati je bilo za cas Qprayljanja strOkovnega izobraZevan]a sklenjeno
deloyno razmerje (deloYno mesto »Kandlda! zagasilca«) za. doloeen ~s 6 mesecey. Po
uspesnem zakljueku gasilske sole na Igu .56 s kandidati sklene delovno razmelje se za 6mesecno usposabljanje v enoti pod vOdstvom mentorja. Po uspesnem zakljucku se lahko prijaYijo
na razpis za delovno mesto Gasilec I v poklicnih gasilskih enotah.
Kot direktor GRS Kranj potrjujem (kot Izhaja tudi iz Poroeila 0 izvedbi javnega razpisa za prosto
deloyno meslo »Kandidat za gasilca« v letu 2016), da je GRS Kranj v postopku transparentnega
izbora in po ynaprej jasnih k.riterijih, ter brez roofnosti vp!iya direktorja, s .strani strokoYrie k.omisije
pridebila pet najboljsih med prijayljenimi kandidali.
Ali je bilo res Qlede na to, da je pomanjkanje gasilcev v GRS Kranj, zapolnjeno delavno
mesto tajnlce. Ce to drfi, ali je res tajnlca pray tako v sorodstvenem razmerju z dlrektorjem
Deloyno mesto poslovne sekretarke Je bilo zasedeno s 5.9.2016. Gospa ni v sorodstvenem
razmerju z direktorjem ali njegovo feno.
S spostoyanjem!

Tomal!: Kriselj
direktof
Vyednost:
- arhiv tajnistvo GRS Kranj

