Spoštovani,
v zvezi direktorja GRS Kranj, je prišlo do novih dejstev in informacij o korupciji, ki smo jih
včeraj posredovali Specializiranemu državnemu tožilstvu in Komisiji za preprečevanje
korupcije. Posredovan mail z argumentacijo navedb prilagamo spodaj v mailu, kot gradivo.
Kot je bilo že pred novimi dejstvi znano, je direktor GRS Kranj popolnoma izgubil zaupanje,
zadeva pa je ostala neobrazložena. Zaradi obstoja določenih elementov kaznivih dejanj, ki
izhajajo iz dopisa gospoda Mateja Kejžarja, je po naših informacijah zadevo prevzela v
obravnavo tudi policija. Oba dopisa v prilogi kot gradivo.
Zaradi navedenega predlagamo uvrstitev dodatne točke na dnevni red 30. seje sveta MO
Kranj, in sicer:
- NEPRAVILNOSTI V GASILSKO REŠEVALNI SLUŽBI
V tej točki predlagamo sklep:
- MESTNI SVET POZOVE DIREKTORJA GRS KRANJ K ODSTOPU
V prilogi pošiljamo gradivo, naprošamo pa, da občinska uprava pripravi informacije o
tem, za koliko delovnih mest in plačnih razredov (bodisi v nazivu ali plačnem razredu
torej), sta napredovala pomočnik direktorja in predsednica sindikata, Breda Mabič in
Andraž Šifrer, v času od nastopa aktualnega direktorja GRS, saj navedena pišeta pisma
podpore aktualnemu direktorju. Prav tako naprošam za preverko ali ima Andraž
Šifrer ustrezno izobrazbo za zasedbo tega delovnega mesta v skladu s katalogom
funkcij, delovnih mest in nazivov.

--------------------------------Lep pozdrav,
Zoran Stevanović
mestni svetnik SNS

Zoran Stevanović <zoki.stevanovic@gmail.com>
08:55 (pred 23 ure)
Za specializirano., anti.korupcija,
Spoštovani,
posredujem Vam mail, ki sem ga prejel s strani poklicnih gasilcev, ki vsebuje dejstva in
dokaze o hujših nepravilnostih in korupciji na področju gasilstva. Zadevo posredujem
Specializiranem državnem tožilstvu in Komisiji za preprečevanje korupcije kot informacijo o
korupciji in v nadaljno obravnavo.
Lep pozdrav.
Zoran Stevanović
podpredsednik SNS
mestni svetnik MO Kranj

-------------- Posredovano sporočilo -------------Od: Ivan Kramberger <gasilecivank@gmail.com>
Datum: 08. avgust 2017 15:24
Zadeva: Zaskrbljeno gasilstvo:
Za: zoki.stevanovic@gmail.com

Pozdravljeni,
vse nas gasilce (ki nam ni vseeno) zanima zakaj država dovoli financiranje izdelave stvari ki
so že narejene - in o katerih ni bil ničhe seznanjen?
Zakaj te stvari "postajajo" program za poklicne gasilce, ki naj bi bil po funkcinalnostih enak
rešitvam ki že obstajajo, katere smo že plačali in izdelali ter so v uporabi že od leta 2013?
Zakaj ta program dela podjetje LOGOS, čigar lastnik je direktor GRS Kranj?
Zakaj so v komisiji njegovi priležniki?
Poglejte zadnji zapisnik skupnosti direktorjev poklicnih zavodov pod točko 3. Poglejte si tudi
zapisnika Združenja slovenskih poklicnih gasilcev (politične ustanove, ki je imela v
preteklosti več dela s kriminalisti kot s čimerkoli drugim - zaradi česar je pred kratkim
izstopilo 100 gasilcev iz gasilske brigade Ljubljana, verjetno bodo sledili tudi drugi...), kjer je
navedeno da je URSZR izdelavo naročilo podjetju LOGOS. Ja komu pa, saj z njimi delajo že
od leta 1989.

Vsi dokumenti obstajajo tudi v originalu.
Gospod Zoran, morda bi morali akterji slišati da niso več tako sami, skriti v zgodbi. Kako bi
pa drugače naredili gasilski program, kot da bi dali gasilca na teren. Oprostite, direktorja v
pisarno. Tam se oblikujejo najboljši programi. Mi ne vemo, bi pa radi izvedeli.
S spoštovanjem,
Ivan K.

#1.
Dejstva:




Komisija za izdelavo programa (njegove potrebe): Andraž Šifrer (GRS Kranj,
nastavljen na delovno mesto namestnik direktorja s strani direktorja)
Črt Praprotnik (GRS Kranj, vodja izmene)
Boris Žnidarko in Simon Vendramin sta se iz komisije kasneje umaknila

Zadeva : Zapisnik 11 . seje UO ZSPG, ki je bila dne 11.01.2017 ob 10:00 v KGZ Ravne na
Koroškem
Pod 2. točko dnevnega reda: Dosedanje opravljeno delo (informacijski sistem za
poklicne gasilce, zakon o gasilstvu ,izobraževanje in usposabljanje,)
Informacijski sistem :
V razpravo so se vključili Miran Korošak, Primož Vasle, Črt Praprotnik, Denis Nušinovič ,
Boris Žnidarko in Franci Šink. Iz strani URSZR se pripravlja pogodba za podpis, za
sofinanciranje programa VULKAN za poklicne gasilce. Iz strani GZS je prišel dogovor o
uporabi programa za poklicne gasilce.
Po razpravi je bil sprejet sklep :
SKLEP: Nadaljujemo z vsemi aktivnostmi z informacijskem sistemu. V odbor za pripravo
GEŠP za potrebe informacijskega sistema in usklajevanja opreme se imenujejo : Andraž
Šifrer (GRS K, Boris Žnidarko in Simon Vendramin, ter pregledajo dosedanjo dokumentacijo
in jo po potrebi dopolnijo in uskladijo .
http://www.zspg112.si/images/stories/dokumenti/zapisniki/Zapisnik%2011.%20seje%20UO
%20ZSPG%2011.01.2017%20Ravne%20na%20Koroškem.pdf

#2.

Dejstva


Podjetje LOGOS, čigar lastnik je direktor kranjske enote je že dobilo nakazila za
izdelavo programa za pokline gasilce



Zapisnik 12. Seje ZSPG
Pod 2. točko dnevnega reda: Dosedanje opravljeno delo (informacijski sistem za
poklicne gasilce, zakon o gasilstvu ,izobraževanje in usposabljanje,)
Informacijski sistem :
V razpravo so se vključili Miran Korošak, Primož Vasle, Črt Praprotnik, Denis Nušinovič ,
Boris Žnidarko ,Franci Petek in predstavili potek dogodkov glede delovanja programa.
Podpisana je bila pogodba z URSZR ( požarni sklad ) in podjetjem LOGOS, ki je že dobil
prvo nakazilo za izdelavo programa. Vmes že tečejo vsi potrebni dogovori za nadgradnjo
modula za delovodnik in intervencije. Do konca maja bo vse potrebno pripravljeno in
predstavljeno.
Po razpravi je bil sprejet sklep :
SKLEP: Nadaljujemo z vsemi aktivnostmi z informacijskem sistemu,
http://www.zspg112.si/novice/zapisnik-sej/9-zapisnik-sej/1435-zapisnik-12-seje-uo-zspg

# ZAPISNIK, kjer se sprašujemo kdo je to naročil in zakaj se razvija vse na novo?
Zapisnik 3. seje delovne skupine z dne 4.7.2017, ki je bila v PGE Krško

Prisotni člani DS Skupnosti:
Primož Osojnik GB Maribor, sandi Jugovac GB Koper, Simon Vendramin JZGRD Nova
Gorica, Jože Plešnik PGE Celje, Robert Kejžar GARS Jesenice, David Vaukman KGZ,
Gregor Blažič GRC Novo mesto, Blaž Turk ZGRS Sežana, Jože Ložnar Kranjc GBL, Aleš
Stopar PGE Krško
Odsotni člani DS:
Andraž Šifrer GRS Kranj, Srečko Kerin GZ Trbovlje, Miha Ergaver Ajdovščina

Ostali prisotni:
Boris Žnidarko PGE Celje, Dragica Lenarčič GZS, Tanja Tofil URSZR, Franci Šink URSZR ,
Marjan Tepina Logos d.o.o.

Predlagani dnevni red:

1. 1. Pregled zapisnika
2. 2. Priprava predloga za dodatke
3. 3. Razno

Predsednik delovne skupine je predlagal, da se na dnevni red doda obravnava teme Vulkan 3.

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

1. Vulkan3
2. Pregled zapisnika prejšnje seje
3. Priprava predloga za dodatke
4. Razno

Točka 1

Predstavnik podjetja Logos d.o.o je predstavil predvidene module za izpolnjevanje evidence
intervencij ter predvideni širši projekt prenove. Vsebinsko je predstavitev povzela, kar je bilo,
19.6.2017 že predstavljeno na Igu v IC. Predvideno je , da bi predstavljeni moduli bili
izdelani in uporabni do konca leta 2017.
Simon Vendramin je povedal, da je bil s strani Skupnosti imenovan, da sodeluje v delovni
komisiji za pripravo podatkov, ki jih bodo poklicne gasilske enote vnašale v Vulkan. To delo
je komisija tudi opravila in definirala katere podatke bodo enote vnašale v VULKAN (
oprema, zaposleni...) Pri drugem delu VULKAN 3( delovodnik) ni sodeloval.

Franci Šink je izrazil željo, da bi imenovana delovna skupina nadaljevala delo tudi na tem
projektu- delovodnik za poklicne gasilce ter uskladimo vsebine, ki jih je možno uskladiti. V
nadaljevanju je podrobno predstavil delo na področju projektov GAS in VULKAN od leta
2000 dalje. GZS je podala predlog in željo po enotnem urejanju prostovoljnega gasilstva, ki
bi omogočil preglednost in končni produkt je Vulkan za prostovoljne gasilce, ki deluje.
Poklicni gasilci se v tistem času niso odločili, da pristopijo k temu. V letošnjem letu, se iz
sredstev požarne takse financira izdelava delovodnika. Cilj uprave je enotni sistem.
V nadaljevanju razprave je bilo povedano, da Skupnost o takem predlogu izdelave
delovodnika ni bila seznanjena. Povedano je bilo, da sedanji sistem Vulkan ne zajema vseh
aktivnosti in potreb vezane na vsakdanje delo poklicnih gasilskih enot. Že dolgo časa so imeli
ali še imajo v posameznih enotah svoje obrazce za beleženje intervencij v obliki in vsebini, ki
je prilagojena njihovim potrebam. Poleg te evidence izpolnjujejo tudi podatke v SPIN-u. Pred
petimi leti so v GBL pričeli s svojim projektom beleženja intervencij in podpore vodenju
intervencij, kratko IGNIS. Sčasoma se je ta koncept, prilagojen na posamezno enoto,
razširim in danes ga v večji ali manjši obliki uporablja 10 poklicnih gasilskih enot. V ta
projekt so poklicne gasilske enote vložila znatna sredstva ( cca 150 000€) in predvsem svoje
znanje in izkušnje. Za vključevanje in pridobitev programa IGNIS se zanimajo tudi ostale
poklicne gasilske enote, ki tega programa še nimajo so pa v dilemi glede nakupa programa
IGNIS ali počakati na novo razširitev programa VULKAN 3. V vsem teh letih je bila tudi
želje, da se bi omogočila neka oblika povezanosti SPIN a in Ignisa pri izpolnjevanju podatkov
o intervencijah tako da bi se poročila o intervenciji izpolnjevala samo enkrat. V vseh teh letih
uprava ni nikoli izrazila mnenje, da je to nepotrebno, ker bodo v bodočnosti oni razvili in
financirali te programe. Enote so tako sledile trendu potreb in razvoja upravljanja in vodenja
intervencij z vsemi novimi spoznanji. Naše koncepte smo redno preverjali na vsakoletnih
srečanjih FEU, ki so nam zgolj pritrjevali, da je naš koncept pravi in pokriva vsa področja
kriznega upravljanja gasilske službe tudi v kriznih razmerah ( odpornost sistema,
samostojnost, enostavnost uporabnost). V nadaljevanju je bilo zastavljenih vrsto vprašanj
o namenu, stroških in pristojnosti , ki so privedle do trenutnega stanja, ko požarni sklad
financira nekaj kar enote že imajo in to v bolj sofisticirani verziji kot je bila prikazana.
Ponovno je bila poudarjena zahteva, da morajo o potrebah poklicnih gasilskih enot
odločati predstojniki, saj je to njihova odgovornost. Seveda se pojavlja tudi vprašanje
že vloženih finančnih sredstev v Ignis oziroma zakaj bo požarni sklad plačeval nekaj kar
je že narejeno.
Izražena je bila tudi zahteva , da se ponovno pregleda SPIN ter se ga po potrebi dopolni ali
spremeni, saj so se v fazi uporabe pokazale potrebe po tem.
Po razpravi je prevladalo mnenje, da se je potrebno dogovoriti o nadaljnjem delu na tem
področju, ki bo prineslo rezultat koristen za vse.
UO Skupnosti predlagamo, da pozove generalnega direktorja uprave, da skliče v
najkrajšem času sestanek na katerega povabi Logos d.o.o., B planet, Skupnost in
odgovorne ljudi iz uprave.

