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I. UVOD  

1. Podlage za izvedbo pregleda 

Revizijski pregled je izveden na podlagi naročila naročnika, Mestne občine Kranj, Slovenski 
trg 1, Kranj, in sklenjene pogodbe o izvedbi revizijskega pregleda poslovanja Gasilsko 
reševalne službe Kranj, št. 430-34/2017, z dne 9. 11. 2017. 

2. Predmet, obseg in cilj pregleda 

V skladu z naročilom je predmet revizijskega pregleda poslovanje Gasilsko reševalne službe 
Kranj z vidika nejasnosti delovanja javnega zavoda, podanih na Mestnem svetu Mestne občine 
Kranj.  

Naloga izvajalca revizijskega pregleda je določena s strani naročnika in obsega izvedbo 
pregleda na področjih poslovanja javnega zavoda, za katere je naročnik opredelil natančna 
vprašanja, zastavljena ločeno za vsak sklop pregleda. Vsa vprašanja se nanašajo na obdobje 
pregleda, to je od nastopa mandata direktorja Tomaža Krišlja, dne 5. 5. 2015 (imenovan s 
sklepom sveta javnega zavoda 28. 4. 2015 na podlagi soglasja Mestne občine Kranj dne 22. 
4. 2015). 

Cilj pregleda je opraviti dogovorjene postopke, skladno s predmetom revizijskega posla 
pridobiti zadostne in relevantne informacije, na podlagi katerih je mogoče odgovoriti na 
vprašanja naročnika ter poročati o dejanskih ugotovitvah. 

3. Izvedba pregleda 

Revidiranje je bilo izvedeno s postopki, ki so obsegali predvsem:  
- proučitev pravnih podlag, ki se nanašajo na predmet revizije 
- pregled spletnih strani, poročil in drugih javno dostopnih virov  
- izvedbo intervjujev in poizvedovanj pri nadzorovani osebi in delno naročniku  
- podrobni pregled dokumentacije, kontrolne postopke in pridobivanje potrditev nadzorovane 

osebe za zadeve, ki so bile predmet naročila 
- analiziranje in oceno pridobljene dokumentacije, podatkov in informacij pri pregledu 
- pred posredovanjem zaključenega poročila posredovanje osnutka nadzorovani osebi in 

naročniku, z namenom pridobiti morebitne pripombe in pojasnila ter uskladiti oz. pojasniti 
končne zaključke. 

Na podlagi izvedenih postopkov smo pridobili zadostne in ustrezne revizijske dokaze, na 
katerih temeljijo naše ocene in omogočajo, da podajamo odgovore na posamezna zastavljena 
vprašanja. 

Revizijski pregled je bil izveden v omenjenem obsegu, kot izhaja iz naročila. Poročilo se 
nanaša samo na navedena vnaprej postavljena vprašanja naročnika. V primeru dodatnega 
obsega pregleda in opravljenih postopkov bi namreč lahko prišli tudi do drugih ugotovitev. 
Naše ugotovitve služijo izključno namenu opredeljenem zgoraj in so za vašo uporabo ter se 
nanašajo izključno na predmet pregleda z navedenimi omejitvami.    
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II. PREDSTAVITEV NADZOROVANE OSEBE  

Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova cesta 34, Kranj (v nadaljevanju: GRS Kranj) je 
organizirana kot javni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 
Kranj (v nadaljevanju: MOK). 

Statusna vprašanja zavodov ureja Zakon o zavodih (v nadaljevanju: ZZ)1. Zavodi so pravne 
osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi (4. 
člen ZZ). Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih 
pravic delavcev v zavodih se urejajo v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo (5. člen ZZ). 
Zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ upravljanja. Svet zavoda sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti. Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata 
in pristojnosti sveta se določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom ali pravili 
zavoda (29. člen ZZ).  

Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo 
občine in država. Naloge, organizacijo in status gasilstva ureja Zakon o gasilstvu (v 
nadaljevanju: ZGas),2 poleg tega pa tudi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami3 
ter Zakon o varstvu pred požarom4 in na njihovi podlagi sprejeti predpisi. 

GRS Kranj je v skladu z ustanovitvenim aktom ustanovljena kot poklicna gasilska enota, ki 
opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in 
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju Mestne občine Kranj, izven območja 
Mestne občine Kranj pa ob pogojih, ki jih določi ustanovitelj. Organi zavoda so svet zavoda, 
direktor in strokovni svet.  

Kronologija ustanovitvenih aktov GRS Kranj: 
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Gasilsko reševalna služba p.o.« Kranj (Ur.l.RS št. 

28/1991), ki je določil, da se delovna organizacija Gasilsko reševalna služba p.o. Kranj, 
organizira kot javni zavod.  

 Odlok o organiziranju javnega zavoda »Gasilsko reševalna služba« Kranj (Uradni list RS 
št. 36/1998), ki je določil, da: 
- je GRS Kranj poklicna gasilska enota 
- da opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito 

in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju mestne občine Kranj, izven 
območja mestne občine Kranj pa ob pogojih, ki jih določi ustanovitelj 

- GRS Kranj je organizirana kot javni zavod 
- Ustanovitelj zavoda je MOK 
- Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

»GRS p.o.« Kranj (Uradni list RS št.  28/91) 

                                                
1 Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP 
2 Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo 

3 Uradni list RS, št. 51/06 – UPB in 97/10 
4 Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ 
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 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko 
reševalne službe Kranj (Uradni list RS št. 100/2007).  
Iz naslova odloka izhaja, da Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (Uradni list RS št. 100/2007) spreminja in 
dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Gasilsko reševalna služba p.o.« Kranj 
(Uradni list RS št. 28/1991), ki pa je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o 
organiziranju javnega zavoda »Gasilsko reševalna služba« Kranj Uradni list RS št. 
36/1998). Iz vsebine Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (Uradni list RS št. 100/2007) izhaja, da se 
spremembe in dopolnitve nanašajo na vsebino Odloka o organiziranju javnega zavoda 
»GRS« Kranj (Uradni list RS št. 36/1998), zato bomo šteli, da je prišlo do »tipkarske 
napake« v naslovu odloka, ustanovitelju javnega zavoda pa predlagamo, da navedeno 
napako odpravi zaradi zagotavljanja pravnega varstva vseh na katere se predmetni odlok 
nanaša.  

Glede na navedeno bo v nadaljevanju izraz »Odlok« uporabljen za Odlok o organiziranju 
javnega zavoda »Gasilsko reševalna služba« Kranj (Uradni list RS št. 36/1998) upoštevajoč 
njegove spremembe in dopolnitve sprejete z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (Uradni list RS št. 100/2007). 

Statut javnega zavoda GRS Kranj5 (v nadaljevanju: Statut) ureja organizacijo dela in 
poslovanja, organe upravljanja in njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, 
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.  

 

 

  

                                                
5 Uradni list RS 85/2008 



5 

III. UGOTOVITVE  

Ugotovitve smo pripravili kot odgovore na postavljena vprašanja s strani MOK, ločeno za vsak 
sklop pregleda 

A. Poslovanje javnega zavoda s podjetjem LOGOS.SI, d.o.o.,  

Vprašanje št. A. 1:  
Ali je javni zavod v obdobju od nastopa mandata direktorja Tomaža Krišlja (v letu 2015) 
sodeloval s podjetjem LOGOS.SI, d.o.o. Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj? 

LOGOS.SI, podjetje za računalniški inženiring, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj (v 
nadaljevanju: krajša oblika LOGOS.SI d.o.o.) je gospodarska družba ustanovljena v letu 1989, 
katere večinski lastnik in direktor je Tomaž Krišelj, prokuristka Jana Sirc.6 

Preverili smo obstoj transakcij izplačil GRS Kranj družbi LOGOS.SI, d.o.o. Finančnih transakcij 
v obdobju nadzora oz. mandatu direktorja Tomaža Krišlja ni bilo. Vse finančne transakcije z 
družbo so iz obdobja do vključno leta 2008. Podatki so razvidni tudi iz spletne aplikacije Erar 
Komisije za preprečevanje korupcije, ki omogoča prikaz podatkov o porabi javnega denarja v 
Republiki Sloveniji.7 

Za namen nadzora smo nadzorovano osebo dodatno zaprosili za posredovanje dokumentacije 
o oddanih naročilih in sklenjenih pogodbah.8 Ker je dejavnost omenjene družbe vezana 
predvsem na izdelavo informacijskih sistemov, smo zaprosili tudi za podatke in dokumentacijo 
o nakupu in uporabi vse programske opreme ter naročilih storitev vzdrževanja programske 
opreme. Iz dokumentacije in danih pojasnil nadzorovane osebe izhaja, da GRS Kranj v 
obdobju od nastopa mandata direktorja Tomaža Krišlja pogodbeno in kot naročnik ne sodeluje 
z družbo LOGOS.SI, d.o.o. ter da z družbo niso izkazane finančne transakcije.  

Iz podatkov pa je razvidno, da GRS Kranj uporablja aplikaciji SPIN in VULKAN, katere je 
izdelala družba LOGOS.SI, d.o.o. za kar smo preverili razloge, podlage in relacije: 
1. Sistem za Poročanje o Intervencijah in Nesrečah - SPIN: 

- Naročnik (in plačnik) storitev povezanih z delovanjem, nadgradnjo in vzdrževanje 
aplikacije SPIN je Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR).9 

- URSZR na svoji spletni strani10 navaja, da je leta 2005 začela uporabljati tri-nivojski 
informacijski sistem za zbiranje podatkov o naravnih in drugih nesrečah in podatkov o 
intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč SPIN. Aplikacija SPIN omogoča ažurno 
zbiranje in obdelavo podatkov o nesrečah in o intervencijah. Aplikacija SPIN je spletna 
aplikacija in se nahaja na strežniku URSZR. V sistem poročanja so vključeni vsi centri 
za obveščanje in ostale enote za zaščito in reševanje v Sloveniji. 

                                                
6 poslovni register, www.ajpes.si 
7 https://erar.si/ 
8 zaprosilo z dne 9. 11. 2017 in na razgovoru 10. 11. 2017 
9 portal javnih naročil, npr. dosjeji javnih naročil št. JN005675/2017, JN5114/2015 in JN6364/2013  
10 http://www.sos112.si 
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- V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami11 je organiziranje in 
vzdrževanje informacijsko komunikacijskega sistema za potrebe zaščite, reševanja in 
pomoči, v katerega so vključene tudi enote in službe ter druge operativne sestave za 
zaščito, reševanje in pomoč v pristojnosti države. Naloga URSZR je, da skrbi za 
načrtovanje, izgradnjo, delovanje in vzdrževanje enotnega informacijsko 
komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
določa tehnične pogoje za vključevanje drugih sistemov v ta sistem. 

- MORS, URSZR v javnem naročilu nadgradnje in vzdrževanje aplikacije »Informacijski 
sistem GEŠP - gasilske enote širšega pomena«12 navaja, da je to eden (Vulkan, SPIN, 
PodZIR, GEŠP) od medsebojno vsebinsko in podatkovno povezanih sistemov, ki skupaj 
tvorijo informacijsko celoto. Sistemi so medsebojno povezani do te mere, da izvedene 
aktivnosti v enem vplivajo na potek ali rezultat procesov v ostalih sistemih. 

2. Aplikacija VULKAN 
- Enote zaščite in reševanja so dolžne posredovati podatke o enotah in pripadnikih sil za 

zaščito in reševanje v enotno podatkovno bazo zaščite in reševanja - PodZiR.  
- URSZR na svoji spletni strani13 navaja, da PodZiR vsebuje lastne podatke o enotah in 

pripadnikih sil za zaščito in reševanje ter podatke, ki so sinhronizirani s podatki iz baz 
Vulkan (Gasilska zveza Slovenije), Lovec (Lovska zveza Slovenije), InfoGRS (Gorska 
reševalna zveza). 

- GRS Kranj za namen vodenja operativnih podatkov še vedno uporablja aplikacijo IGNIS 
družbe Bplanet, d.o.o. 

- Aplikacija Vulkan je informacijski sistem za vodenje evidenc v gasilskih organizacijah, 
katerega naročnik je Gasilska zveza Slovenije in se uporablja za prostovoljne gasilske 
enote.  

- Kot lahko razberemo iz korespondence, potekajo aktivnosti za poenotenje evidenc za 
prostovoljne in poklicne gasilce ter omogočanje neposredne povezave v SPIN. 
Načrtovana je nadgradnja aplikacije Vulkan. Iz dokumentacije je razvidno, da dogovori 
za vzpostavitev enotne programske podpore potekajo med URSZR, Gasilsko zvezo 
Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev.  

- Po objavljenih podatkih in dokumentih na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih 
gasilcev14 direktor GRS Kranj ni član organov tega združenja, niti ni razvidno, da bi 
sodeloval pri izvedbi nadgradnje informacijskega sistema.   

- Iz dopisa URSZR15 je razvidno, da so bile poklicne gasilske enote širšega pomena 
obveščene o obveznem izpolnjevanju rubrike oprema znotraj aplikacije Vulkan3 od 1. 
1. 2018. Ažurirani podatki o opremljenosti v aplikaciji Vulkan3 so pogoj za sklenitev 
aneksa za sofinanciranje gasilske enote širšega pomena.  

Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da GRS Kranj aplikaciji SPIN in VULKAN uporablja 
izključno kot gasilska enota s statusom gasilske enote širšega pomena in kot del sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, torej obvezno in enako kot vse ostale poklicne gasilske enote na podlagi 

                                                
11 55. in 102. člen 
12 portal javnih naročil, dosje JN6364/2013 
13 http://www.sos112.si 
14 http://www.zspg112.si 
15 št. 8451-5/2017-3-DGZR, z dne 1. 9. 2017 



7 

zahtev in navodil URSZR kot skrbnika enotnega informacijsko komunikacijskega sistema za 
potrebe na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter financerja gasilskih enot 
širšega pomena. 

Vprašanje št. A. 2:  
Če je, ugotavljanje za kakšno vrsto sodelovanja je šlo ter o višinah sklenjenih poslov. 

Kot navedeno v prejšnji točki, iz preverjene dokumentacije in poslovanja GRS Kranj ne izhaja, 
da bi GRS Kranj v obdobju, ki je predmet nazora, sklepal posle z družbo LOGOS.SI, d.o.o. 

Vprašanje št. A. 3:  
Če je javni zavod sodeloval s podjetjem LOGOS.SI, d.o.o., ugotavljanje ali je šlo za morebitno 
nasprotje oz. konflikt interesov. 

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije16 (v nadaljevanju: ZintKP) z namenom 
krepitve delovanja pravne države določa ukrepe in metode za krepitev integritete in 
transparentnosti ter za preprečevanje korupcije in preprečevanje in odpravljanje nasprotja 
interesov. V 12. točki 4. člena nasprotje interesov opredeljuje kot okoliščine, v katerih zasebni 
interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno 
opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe skladno s 13. točko 4. člena 
ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za 
druge fizične ali pravne osebe, s katerimi uradna oseba ima ali je imela osebne, poslovne ali 
politične stike. 

Glede na dejstvo, da GRS Kranj ni sklepal poslov s podjetjem, katerega ustanovitelj oziroma 
družabnik je direktor zavoda GRS Kranj in da GRS Kranj programe družbe LOGOS.SI, d.o.o. 
uporablja v skladu z zahtevami URSZR in enako kot vse poklicne gasilske enote oz. enote za 
zaščito in reševanje, niso nastale okoliščine nasprotja interesov.  

Vprašanje št. A. 4:  
Ali javni zavod z nakupom programa VULKAN deluje v nasprotju določil Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (ZIntPK) oz. določil druge zakonodaje, ki ureja področja korupcije oz. 
nasprotja interesov? 

Kot navedeno že zgoraj, GRS Kranj v obdobju, ki je predmet nazora, ni nastopal kot naročnik 
in kupec programa Vulkan.  

 

  

                                                
16 Uradni list RS, št. 69/11 - UPB 
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B. Kadrovske zadeve 

B. 1. Pregled izvedbe postopka zaposlitve direktorja javnega zavoda Tomaža Krišlja 
Vprašanja: 
- Ali je bil javni natečaj za delovno mesto »Direktor« izveden postopkovno pravilno? 
- Ali je bil na delovno mesto izbran strokovno najbolj usposobljen kandidat, skladno z 

javnim natečajem in veljavno sistemizacijo delovnih mest javnega zavoda? 
- Ali so bili z izbranim kandidatom izvedeni vsi nadaljnji postopki zaposlitve, skladno z 

veljavno delovnopravno zakonodajo? 

Pregled pravnih podlag: 
ZZ ureja statusna vprašanja zavodov. ZZ določa, da je poslovodni organ zavoda direktor ali 
drug individualni organ. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. Kadar je za imenovanje in razrešitev direktorja 
javnega zavoda pooblaščen svet zavoda, daje k imenovanju in razrešitvi soglasje ustanovitelj, 
če z zakonom ni drugače določeno. Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega 
dela nista ločeni, imenuje in razrešuje direktorja svet zavoda s soglasjem ustanovitelja (32. 
člen ZZ). Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom 
in aktom o ustanovitvi oziroma s statutom in pravili zavoda. Mandat direktorja traja štiri leta, če 
ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno (33. člen ZZ). Direktor zavoda se 
imenuje na podlagi javnega razpisa, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno 
(34. člen ZZ). Razpis za imenovanje direktorja se objavi v sredstvih javnega obveščanja, 
določijo se pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan, rok do 
katerega se prejemajo prijave kandidatov in rok v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni 
o izbiri. Rok ne sme biti krajši od 8 dni, rok v katerem se kandidati obvestijo o izbiri pa ne daljši 
kot 30 dni od dneva objave javnega razpisa (35. člen ZZ).  

ZGas (13. člen) določa dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni, ki opravljajo 
operativne naloge, delo oz. vodenje v poklicni gasilski enoti ter strokovni izpit. Predpisan 
strokovni izpit mora opraviti poklicni gasilec v roku, ki ga določa zakon. Strokovni izpit mora 
opraviti najkasneje v enem letu po nastopu dela tudi predstojnik poklicne gasilske enote. 

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1)17 določa, da če ni s posebnim zakonom 
drugače določeno, ureja ZDR-1 tudi delovna razmerja delavcev, zaposlenih v državnih 
organih, v lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo 
javno službo (2. člen ZDR-1). Delodajalec sme od kandidata zahtevati le predložitev dokazil o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela. Pri zaposlovanju lahko delodajalec preizkusi znanja 
oziroma sposobnosti kandidatov za opravljanje dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi. 
Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na svoje 
stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in 
zdravju pri delu. Delodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali za 
določen čas seznaniti kandidata z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi delavca in 
delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi (28. 
člen ZDR-1). V 15. alinei prvega odstavka 54. člena ZDR-1 določa, da se pogodba o zaposlitvi 

                                                
17 Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US 
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za določen čas sklene tudi v primerih, ki jih določa zakon ali kolektivna pogodba na ravni 
dejavnosti.  

Odlok določa, da so organi zavoda svet zavoda, direktor in strokovni svet (6. člen Odloka). 
Pristojnost sveta zavoda je med drugim tudi, da v soglasju z ustanoviteljem imenuje in 
razrešuje direktorja zavoda (osma alinea drugega odstavka 7. člena).  

Statut določa, da je za direktorja zavoda lahko imenovan, kdor poleg z zakonom določenih 
pogojev izpolnjuje še naslednje (39. člen):  
- končana univerzitetna izobrazba (VII/2 stopnje) tehnične, organizacijske ali druge 

ustrezne smeri;  
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu,  
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju reševanja in zaščite.  
Mandat traja štiri leta. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za 
direktorja (39. člen Statuta). Razpis za direktorja izvede svet zavoda. Svet zavoda imenuje 
razpisno komisijo, ki pregleda prispele vloge za direktorja in predlaga svetu zavoda tistega 
kandidata, ki najbolje izpolnjuje razpisne pogoje. Svet zavoda izbere tri člane razpisne 
komisije. En član je član sveta, drugi je izbran izmed zaposlenih in tretji član je zunanji, a s 
področja reševanja in zaščite. Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. V 
primeru, da ustanovitelj ne da soglasja, se svet zavoda ponovno odloči o kandidatu, uskladi 
mnenje z ustanoviteljem ali ponovi razpis. (40. člen Statuta).  

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju18 (v nadaljevanju: Uredba) določa plačne 
razrede in podrobnejše kriterije za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v 
plačne razrede (1. člen Uredbe). Delovno mesto direktorjev uvrsti v plačni razred pristojni 
minister oziroma pristojni organ v skladu z določilom 11. člena ZSPJS ter prilogami I, II in III te 
uredbe. Pristojni organ lokalnih skupnosti za uvrščanje delovnih mest direktorjev iz petega 
odstavka 11. člena ZSPJS je župan.  

Vprašanje št. B. 1. 1:  
Ali je bil javni natečaj za delovno mesto »Direktor« izveden postopkovno pravilno? 

Razpis za direktorja je skladno s 34. členom ZZ izvedel Svet zavoda. Svet zavoda je imenoval 
tri člansko komisijo v predpisani sestavi kot določa 40. člen Statuta, in sicer v sestavi: Sašo 
Govekar (področje reševanja in zaščite), Alojzij Ješe (predstavnik sveta zavoda), Marko Mršek 
(predstavnik zaposlenih). V skladu s sklepom sveta zavoda št. 8.3 je bil javni razpis za prosto 
delovno mesto direktorja javnega zavoda GRS Kranj objavljen v: 
- Uradnem listu št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015 
- Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje dne 27. 2. 2015 
- Na spletni strani javnega zavoda GRS Kranj dne 27. 2. 2015 
- Na spletni strani MOK dne 27. 2. 2015 
- V Gorenjskem Glasu dne 27. 2. 2015 

                                                
18 Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 

91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 

15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16 in 15/17) 
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Direktor javnega zavoda GRS Kranj je bil skladno s 35. členom ZZ izbran na podlagi javnega 
razpisa, ki je bil objavljen v javnih medijih, v razpisu so bili določeni pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan in rok do katerega se prejemajo prijave 
kandidatov in rok v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. Rok za prijavo 
kandidatov je bil določen 8 dni (do 7. 3. 2015), kar je v skladu z določbo 35. člena ZZ, ki določa, 
da rok za prijavo ne sme biti krajši od 8 dni. Pogoji za prijavo na razpis so bili določeni tako, 
kot določa 39. člen Statuta, in sicer: 
- končana univerzitetna izobrazbe (VII/2 stopnje) tehnične, organizacijske ali druge ustrezne 

smeri;  
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu,  
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju reševanja in zaščite.  

Odpiranje prijav je v imenu sveta zavoda GRS Kranj vodila Komisija za vodenje postopka 
razpisa za delovno mesto direktorja GRS Kranj, imenovana s sklepom sveta zavoda št. 8.9, v 
sestavi Sašo Govekar, Alojz Ješe, Marko Mršek. Na podlagi pooblastila župana MOK sta bili 
kot strokovna pomoč prisotni še Katja Sušnik in Urška Urša Nadižar (Zapisnik 8.2 del seje 
sveta zavoda z dne 26. 2. 2015). 

Iz zapisnika komisije za vodenje postopka razpisa za delovno mesto direktorja GRS Kranj št. 
1/2015 z dne 10. 3. 2015 je razvidno, da je vseh 5 prijav prispelo pravočasno, tudi prijava 
kandidata Tomaža Krišlja (potrjuje tudi žig na kuverti - oddano na pošti dne 5. 3. 2015). 
Komisija je sprejela sklep, da dva kandidata, med drugim tudi Tomaž Krišelj izpolnjujeta vse 
razpisne pogoje, ostali so bili pozvani na dopolnitev.  

Prijavi Tomaža Krišlja so bile priložene priloge: 
- Krajši življenjepis 
- Europass Curriculum vitae 
- Pisna izjava o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe (+kopija diplome) 
- Pisna izjava o izpolnjevanju pogoja glede dolžine zahtevanih delovnih izkušenj 
- Redni razpis iz sodnega registra 
- Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede dolžine zahtevanih delovnih izkušenj na področju 

reševanja in zaščite 
- Izjava, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Svetu zavoda GRS Kranj 

pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 
- Program dela in razvoja zavoda GRS Kranj 

Komisija za vodenje postopka razpisa za delovno mesto direktorja GRS Kranj je dne 17. 3. 
2015 sprejela sklep, da se vsi kandidati povabijo na razgovor dne 25. 3. 2015 od 13 ure dalje 
(Zapisnik komisije za vodenje postopka razpisa za delovno mesto direktorja GRS Kranj št. 
2/2015 z dne 17. 3. 2015).  

Iz zapisnika komisije št. 3/2015 z dne 25. 3. 2015, ocenjenih vprašalnikov opravljenih 
razgovorov s posameznimi kandidati ter skupne tabele točkovanja z dne 25. 3. 2017 izhaja, 
da je na podlagi dobljenih ocen največje število točk dosegel kandidat Tomaž Krišelj (66,5 od 
maksimalno možnih 81), zato je pravilno, da je na podlagi ugotovljenega, razpisna komisija 
sprejela sklep, da se kot najustreznejšega kandidata svetu zavoda predlaga Tomaža Krišlja. 
Sklep sveta zavoda je bil sprejet soglasno (Zapisnik 9. seje sveta zavoda z dne 2. 4. 2015). 
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Svet zavoda je na podlagi 32. člena ZZ ter 8. člena Odloka in 40. člena Statuta ustanovitelja 
MOK, zaprosil za soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda (Vloga za soglasje k 
imenovanju direktorja GRS Kranj št. 127-I/2015 z dne 7. 4. 2015). MOK je podala soglasje na 
podlagi sklepa sveta MOK št. 900-14/2015-7- (52/04) z dne 22. 4. 2015. Po pridobljenem 
soglasju ustanovitelja je Svet zavoda sprejel Sklep sveta zavoda št. 153-I/2015 z dne 28. 4. 
2015: Kandidat Tomaž Krišelj je izbran v izbirnem postopku za imenovanje direktorja javnega 
zavoda GRS Kranj za 4-letno mandatno obdobje, kar je skladno s 40. členom Statuta. En 
kandidat je zahteval vpogled v dokumentacijo, kar mu je bilo tudi omogočeno, zahteva za 
sodno varstvo pa ni bila vložena.  

Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi je bil izbrani kandidat napoten na zdravniški pregled 
(Napotitev na zdravniški pregled dne 24. 4. 2015). 

Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi, je bil kandidat seznanjen z delom, pogoji dela ter 
pravicami in obveznostmi obeh strank, ki so povezane z opravljanjem dela, za katero se sklepa 
pogodba o zaposlitvi (19. člen Pogodbe o zaposlitvi).  

Pogodbo o zaposlitvi za določen čas za mandatno dobo 4 let od 5. 5. 2015 dalje je podpisal 
predsednik sveta zavoda Alojzij Ješe. Ugotavljamo, da je v 1. členu Pogodbe o zaposlitvi št. 
161-I/2015 z dne 28. 4. 2015  navedeno, da se pogodba o zaposlitvi sklepa na osnovi sklepa 
Sveta zavoda GRS Kranj 9. Seja z dne 2. 4. 2015, kar pa ni prava podlaga. Pravilna pravna 
podlaga je Sklep sveta zavoda št. 153-I/2015 z dne 28. 4. 2015 s katerim je bil kandidat Tomaž 
Krišelj imenovan za 4 letno mandatno obdobje na podlagi že pridobljenega soglasja 
ustanovitelja.  

Na Pogodbi o zaposlitvi je razviden datum podpisa pogodbe delodajalca, in sicer 28. 4. 2015, 
ni pa razviden datum podpisa delavca – direktorja. V 19. členu Pogodbe o zaposlitvi je 
navedeno, da direktor s podpisom te pogodbe potrjuje, da mu je bil 3 dni pred podpisom 
izročen v pregled pisni predlog pogodbe, kar je skladno z določbo 17. člena ZDR-1, ki določa, 
da mora delodajalec delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred 
predvideno sklenitvijo.  

V pogodbi o zaposlitvi je skladno s Sklepom o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede (Ur.l.RS št. 
21/2006) z dne 27.2.2006 določeno, da je direktor GRS Kranj uvrščen v 47. plačni razred. 

Direktor (izbrani kandidat) je dne 22. 2. 2016 opravil strokovni izpit za predstojnika gasilske 
enote (Potrdilo strokovni izpit dne 22. 2. 2016), kar je pred potekom 1 leta od nastopa dela in 
skladno s pogojem določenim v 13. členu ZGas. 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je izvedel nadzor in ugotovil, 
da Tomaž Krišelj izpolnjuje pogoje za direktorja Javnega zavoda GRS Kranj in izdal sklep št. 
6011-3821/2016-2 z dne 19. 1. 2017, da se postopek inšpekcijskega nadzora ustavi.    

Glede na določila Odloka, Statuta ter področne delovnopravne zakonodaje lahko zaključimo, 
da je bil postopek izbire direktorja javnega zavoda GRS Kranj izveden postopkovno pravilno.  
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Vprašanje št. B. 1. 2.  
Ali je bil na delovno mesto izbran strokovno najbolj usposobljen kandidat, skladno z javnim 
natečajem in veljavno sistemizacijo delovnih mest javnega zavoda? 

Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in aktom 
o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda (33. člen ZZ). 

Pogoji za prijavo na razpis so bili določeni tako, kot določa 39. člen Statuta. Komisija za 
vodenje postopka je sprejela sklep, da kandidat Tomaž Krišelj izpolnjuje vse razpisne pogoje 
(Zapisnik komisije, št. 1/2015 z dne 10. 3. 2015). Enako je ugotovil tudi Inšpektorat RS za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Sklep št. 6011-3821/2016-2 z dne 19. 1. 2017).  

Kandidate, ki so se prijavili na razpisano prosto delovno mesto direktorja GRS Kranj je 
ocenjevala Komisija za vodenje postopka razpisa za delovno mesto direktorja GRS Kranj, 
imenovana skladno z določili Statuta (40. člen Statuta). Na podlagi vpogleda v dokumentacijo 
(ocenjenih vprašalnikov opravljenih razgovorov s posameznimi kandidati ter skupne tabele 
točkovanja z dne 25. 3. 2017) lahko zaključimo, da je bil glede na seštevek ocen članov 
Komisije za vodenje postopka imenovan kandidat, ki je bil ocenjen z najvišjo skupno vsoto 
ocen (66,5 od maksimalno možnih 81) in na podlagi tega izbran kot najustreznejši kandidat. 
Pri opravljanju nadzora se nismo opredeljevali do vsebine kriterijev. Sklep, da se kot 
najustreznejšega kandidata za razpisano prosto delovno mesto direktor javnega zavoda GRS 
Kranj predlaga kandidata Tomaža Krišlja, je bil sprejet soglasno tako na Komisiji za vodenje 
postopka (Zapisnik komisije št. 3/2015 z dne 25.3.2015), kot tudi na 9. Seji Sveta zavoda dne 
2. 4. 2015 (Zapisnik 9. seje sveta zavoda z dne 2. 4. 2015).  

Vprašanje št. B. 1. 3.  
Ali so bili z izbranim kandidatom izvedeni vsi nadaljnji postopki zaposlitve, skladno z 
veljavno delovnopravno zakonodajo? 

Z izbranim kandidatom so bili pravilno izvedeni tudi vsi nadaljnji postopki zaposlitve skladno z 
veljavno zakonodajo, kar v inšpekcijskem nadzoru ugotavlja tudi Inšpektorat za javni sektor 
(Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru št. 0611-150/2017/14 z dne 5. 9. 2017). 

 

B. 2. Pregled izvedbe postopka zaposlitve Tadeja Krišlja na delovno mesto »Kandidat 
za gasilca« 

Vprašanja: 
- Ali je bil javni natečaj za delovno mesto »Kandidat gasilec« izveden postopkovno 

pravilno? 
- Ali je bil na delovno mesto izbran strokovno najbolj usposobljen kandidat, skladno z 

javnim natečajem in veljavno sistemizacijo delovnih mest javnega zavoda? 
Ali so bili z izbranim kandidatom izvedeni vsi nadaljnji postopki zaposlitve, skladno z 
veljavno delovnopravno zakonodajo? 
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Pregled pravnih podlag: 
ZDR-1 določa, da če ni s posebnim zakonom drugače določeno, ureja ZDR-1 tudi delovna 
razmerja delavcev, zaposlenih v državnih organih, v lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih 
organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo javno službo (2. člen ZDR-1). Delodajalec, ki 
zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela (v nadaljnjem besedilu: 
delo) javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za 
prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Za javno objavo po prejšnjem odstavku se 
šteje tudi objava, ki jo izvede zavod za zaposlovanje. Če delodajalec objavi prosto delo tudi v 
sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih 
delodajalca, začne rok za prijavo teči naslednji dan po zadnji objavi. Delodajalec, ki ima 
zaposlene delavce za določen čas, s krajšim delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo 
delo delavci, zaposleni pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev 
drugemu uporabniku, in zaposluje za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom, mora 
o prostih delih oziroma o javni objavi prostih del pravočasno pisno obvestiti delavce na pri 
delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih 
delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije) (25. člen ZDR-1). Delodajalec sme od 
kandidata zahtevati le predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela. Pri 
zaposlovanju lahko delodajalec preizkusi znanja oziroma sposobnosti kandidatov za 
opravljanje dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi. Zaradi ugotovitve kandidatove 
zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na 
predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Delodajalec 
mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali za določen čas seznaniti kandidata 
z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z 
opravljanjem dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi (28. člen ZDR-1). V 8. alinei 
prvega odstavka 54. člena ZDR-1 določa, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko 
sklene z delavcem, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, 
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja. 

ZGas določa, da mora kandidat za gasilca, ki poklicno opravlja naloge gasilstva (v nadaljnjem 
besedilu: poklicni gasilec), poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, 
izpolnjevati še posebne pogoje: 
- da ima srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo in je polnoleten; 
- da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper 

življenje, telo in premoženje; 
- da opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti. 

Po sklenitvi delovnega razmerja mora kandidat za poklicnega gasilca v 18 mesecih uspešno 
zaključiti izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opraviti predpisan 
strokovni izpit. Kandidatu za poklicnega gasilca, ki ni uspešno končal gasilske šole ali tudi po 
ponovnem preverjanju ni opravil predpisanega strokovnega izpita, se izredno odpove pogodba 
o zaposlitvi (13. člen ZGas). 

Akt o sistemizaciji 
Na dan objave razpisa za prosto delovno mesto - kandidat za gasilca (I015009) je bilo 
določeno: 
- 6 sistemiziranih delovnih mest 
- Predpisana izobrazba:  
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- srednja strokovna izobrazba 
- srednja splošna izobrazba 

- Posebni pogoji: 
- Izpit B kategorije 
- Preizkus psihofizičnih sposobnosti 
- Usposabljanje za pridobitev poklica gasilca 

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 19 (v nadaljevanju: ZintKP) z namenom 
krepitve delovanja pravne države določa ukrepe in metode za krepitev integritete in 
transparentnosti ter za preprečevanje korupcije in preprečevanje in odpravljanje nasprotja 
interesov. v 12. točki 4. člena nasprotje interesov opredeljuje kot okoliščine, v katerih 
zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in 
objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe skladno s 13. 
točko 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene 
družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi uradna oseba ima ali je 
imela osebne, poslovne ali politične stike. 

Vprašanje št. B. 2. 1.  
Ali je bil javni natečaj za delovno mesto »Kandidat gasilec« izveden postopkovno pravilno? 
 
Razpis za pet prostih mest - kandidat za gasilca je bil skladno z določili 25. člena ZDR-1 
objavljen, in sicer: 
- v prostorih ter spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (dne 14. 9. 2016), 
- na oglasni deski GRS Kranj ter spletni strani GRS Kranj (14. 9. 2016).  

Z objavo na oglasni deski ter spletni strani GRS Kranj je GRS Kranj deloval tudi skladno z 
določbo 25. člena ZDR-1, ki določa, da mora delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen 
čas, s krajšim delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo delo delavci, zaposleni pri 
delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, in 
zaposluje za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom, o prostih delih oziroma o javni 
objavi prostih del pravočasno pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. 
na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske 
tehnologije) (25. člen ZDR-1).  

ZDR-1 določa, da rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi in ker so bile vse 
objave razpisa za prosto delovno mesto objavljene na isti dan, je rok za prijavo začel teči 15. 
9. 2016. Določen je bil 10 dnevni rok za prijavo na razpis, kar je skladno z določili ZDR-1, ki 
določa, da rok za prijavo ne sme biti krajši od treh delovnih dni.  

Objava je vsebovala vse predpisane sestavine, in sicer pogoje za opravljanje dela ter rok za 
prijavo (25. člen ZDR-1):  
- dosežena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba (V. stopnja) 
- psihofizična in zdravstvena sposobnost 
- Izpit za voznika B kategorije 

                                                
19 Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
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- da kandidat ni v kazenskem postopku oz. da ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 
zoper življenje, telo in premoženje 

ZGas v 13. členu določa, da mora kandidat za gasilca, ki poklicno opravlja naloge gasilstva, 
poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjevati še posebne pogoje, in 
sicer: 
- da ima srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo in je polnoleten; 
- da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper 

življenje, telo in premoženje; 
- da opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti. 

V razpisu so navedeni pogoji za sklenitev delovnega razmerja in ne pogoji za prijavo na razpis 
za prosto delovno mesto, saj se ob prijavi na razpis ni zahtevalo potrdilo o psihofizični in 
zdravstveni sposobnosti, ampak se je le ta ugotavljala tekom izbirnega postopka 
najprimernejšega kandidata ter pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, kar je tudi skladno s 13. 
členom ZGas. Psihofizična sposobnost je pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za poklicne 
gasilce, saj tudi 13. člen ZGas določa, da mora kandidat za gasilca opraviti predpisan preizkus 
psihofizičnih sposobnosti in ne da mora ta pogoj izpolnjevati ob prijavi na razpis za prosto 
delovno mesto.  

V razpisu tudi ni določeno, da mora biti kandidat polnoleten, kar je specialna določba ZGas, 
saj mora delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi po splošnih pravilih delovno pravne 
zakonodaje izpolnjevati minimalni pogoj starosti 15 let in ne 18 let. Glede na to, da je bil pogoj 
za prijavo na razpis tudi izpit za voznika B kategorije, pa je bil pogoj polnoletnosti določen 
posredno.  

Postopek izbire najustreznejših kandidatov sta vodili dve komisiji imenovani z odredbo 
direktorja javnega zavoda dne 23. 9. 2016 (Odredba o sestavi komisij in nalogah za izbiro 
najustreznejših kandidatov za kandidata za gasilca z dne 23.9.2016), kar je še pred potekom 
roka za prijavo na razpis za prosto delovno mesto, in 9 dni po objavi razpisa.  

Pregled pravočasnosti prijav in izpolnjevanja pogojev v skladu z razpisom je pregledovala 
komisija v sestavi Marcela Govekar in Tomaž Vilfan (Poročila o izvedbi javnega razpisa za 
prosto DM Kandidat za gasilca z dne 24. 10. 2016). Prejetih je bilo 72 vlog, od teh so bile vse 
pravočasne, 70 vlog je bilo ustreznih, 2 vlogi sta bili neustrezni (kandidati niso izpolnjevali 
predpisanega pogoja izobrazbe ter državljanstva RS), 14 kandidatov je bilo pozvanih na 
dopolnitev vlog.  

Prijava Tadeja Krišlja na prosto delovno mesto je bila prejeta dne 26. 9. 2016, oddana na pošti 
23. 9. 2016 (razvidno iz poštnega žiga na kuverti). 

Izbor najprimernejših kandidatov je vodila strokovna komisija v sestavi poveljnik gasilske 
operative Matej Kejžar, in vodje štirih izmen – Črt Praprotnik, Miran Štular, Tomaž Novak in 
Tomaž Vilfan. Dne 30. 9. 2016 je komisija za izbor najprimernejših kandidatov določila kriterije 
na podlagi katerih so bili izbrani kandidati, ki so dobili vabilo na test fizičnega preizkusa 
(Zapisnik sestanka strokovne komisije za izbor najprimernejših kandidatov z dne 30. 9. 2016). 
O vsebini kriterijev se v nadzoru ne opredeljujemo.  
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V seštevku točk, po opravljenih vseh fazah izbora, je Tadej Krišelj dosegel drugo najvišje 
število točk. Končna razvrstitev kandidatov je skladna s točkami razvidnimi iz skupnega 
seznama kandidatov. Iz Poročila o izvedbi javnega razpisa za prosto delovno mesto Kandidat 
za gasilca z dne 24. 10. 2016 izhaja končni seznam kandidatov, ki so dosegli v skupnem 
seštevku največ točk in na katerem je Tadej Krišelj uvrščen na drugo mesto. Strokovna 
komisija ni imela pripomb na končni vrstni red kandidatov (Poročilo o izvedbi javnega razpisa 
za prosto delovno mesto Kandidat za gasilca z dne 24. 10. 2016).  

Kandidat Tadej Krišelj je bil obveščen, da je bil izbran za zasedbo delovnega mesta kandidat 
za gasilca z obvestilom št. 641-I/2016 z dne 28. 11. 2016. Z obvestilom je bil tudi povabljen na 
ureditev formalnosti glede zaposlitve.  

Tekom razpisnega postopka in pred podpisom pogodbe o zaposlitvi, je bil kandidat seznanjen 
z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi obeh strank, ki so povezane z opravljanjem 
dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.  

Pogodbo o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev, št. P20-02/2016 z dne 30. 11. 2017, je 
podpisal direktor javnega zavoda Tomaž Krišelj.  

Ker je direktor javnega zavoda GRS Kranj Tomaž Krišelj oče Tadeja Krišlja, smo v postopku 
nadzora preverili tudi stališče protikorupcijske komisije v zvezi s podobnimi primeri.  

Komisija za preprečevanje korupcije v enem izmed mnenj kako ravnati v primeru, če se na 
razpis prijavi družinski član zapiše: »ZIntPK v 12. točki 4. člena nasprotje interesov opredeljuje 
kot okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na 
nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Zasebni interes uradne osebe 
skladno s 13. točko 4. člena ZIntPK pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za 
njene družinske člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi uradna oseba ima ali je 
imela osebne, poslovne ali politične stike. Premoženjska korist zajema nepremičnine, 
premičnine oziroma kakršnokoli drugo korist, ki jo je mogoče denarno ovrednotiti (delovno 
razmerje, pogodbeno delo, sejnine, denarne nagrade, potovanja ipd.); nepremoženjska korist 
pa zajema druge oblike koristi, ki jih sicer ni mogoče neposredno denarno ovrednotiti, 
predstavljajo pa v konkretnem primeru dodano vrednost za prejemnika (usluge, priznanja, 
reference, status, funkcija, izobrazba, ipd.). Za opredelitev zasebnega interesa so poleg 
(ne)premoženjske koristi odločilni pretekli ali aktualni (sedanji) osebni, poslovni ali politični stiki 
med osebami. 

Osebni stiki so stiki med posamezniki, ki so zasebnopravne narave. Pri tem ni pomembno kje 
se ti stiki dogajajo (osebni stiki so lahko tudi stiki med sodelavci, če presegajo običajno 
službeno ali vljudnostno komunikacijo), kakšen je način komunikacije (osebni stiki zajemajo 
osebna srečanja, telefonsko komuniciranje, stike preko elektronskih komunikacij ipd.) in 
kakšno je subjektivno doživljanje odnosa med posameznikoma, ki sta v osebnem stiku (osebni 
stiki zajemajo stike med prijatelji, znanci, sorodniki, sošolci ipd.). 

Okoliščine, ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog 
uradne osebe, so lahko najrazličnejše in predstavljajo dejansko vprašanje, ki ga je treba vedno 
preverjati z vidika konkretnega primera. Med najbolj tipičnimi oziroma pogostimi okoliščinami, 
ki lahko ustvarijo nasprotje interesov ali videz nasprotja interesov so predlaganje in/ali 
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glasovanje zase, za svojega družinskega člana ali drugo povezano (fizično ali pravno) osebo 
v postopkih, ki so kakorkoli povezani z dodeljevanjem ali pridobivanjem javnih sredstev, 
podpisovanje pogodb, s katerimi se pridobivajo javna sredstva, zaposlitve, z družinskimi člani 
ali povezanimi osebami. Gre torej za okoliščine, ki vplivajo ali pa ustvarjajo videz, da vplivajo 
na dejanja uradne osebe na način, da ta svojih javnih nalog v konkretnem primeru ne opravlja 
objektivno in nepristransko.« 

V podobnih primerih KPK neobvezujoče svetuje, da se uradna oseba v primeru, da se na 
razpis za delovno mesto v zavodu, kjer opravlja funkcijo direktorja, prijavi družinski član, v 
izogib nastanku nasprotja interesov oziroma videza nasprotja interesov izloči iz razpisnega 
postopka.20  

KPK na vprašanje ali je zaposlovanje ožjih družinskih članov vodstvenih delavcev v javnem 
zavodu koruptivno dejanje pa zavzame sledeče stališče: »Sporočamo vam, da po mnenju 
Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) lahko v konkretnem primeru 
(zaposlovanje družinskih članov vodstvenih delavcev) pride do korupcije v skladu s 1. točko 4. 
člena ZIntPK, ko so v postopku zaposlitve (izbire kandidata) podane kršitve s področja 
zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo ali kršitve dolžnega ravnanja uradnih ali 
odgovornih oseb v javnem zavodu. 
1. točka 4. člena ZIntPK določa, da je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in 
odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki 
kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, 
ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega. Iz 
navedenega izhaja, da zaposlitev družinskih članov vodstvenih delavcev javnega zavoda, ki 
je izvedena skladno s predpisi in na podlagi meril, ki zagotavljajo izbor strokovno najbolj 
usposobljenega kandidata (ne glede na to, da je to družinski član vodstvene osebe zavoda) ni 
korupcija po 1. točki 4. člena ZintPK«21 

Kot lahko povzamemo določbe ZIntPK o nasprotju interesov ne prepovedujejo zaposlovanja 
družinskih članov vodstvenih delavcev, temveč je njihov namen zagotoviti, da so postopki 
izvedeni objektivno in nepristransko. To pomeni, da se mora vodstveni delavec kot uradna 
oseba izločiti iz vseh postopkov izbire novega kandidata za zaposlitev, če je ta kandidat 
sorodstveno povezan z uradno osebo (vodstvenim delavcem), saj bi se sicer lahko vsaj ustvaril 
videz, da vodstveni delavec javnega zavoda ne opravlja svojega dela objektivno in 
nepristransko, s tem pa bi bili izpolnjeni kriteriji za nasprotje interesov skladno z ZIntPK. V 
konkretnem primeru je direktor GRS Kranj z Odredbo o sestavi komisij in nalogah za izbiro 
najustreznejših kandidatov za kandidata za gasilca imenoval dve komisiji. Iz predložene 
dokumentacije izhaja, da sta imenovani dve komisiji izvedli vse postopke vključno z izbiro petih 
najboljših kandidatov (Poročilo o izvedbi javnega razpisa za prosto delovno mesto Kandidat 
za gasilca z dne 24. 10. 2016) in tako izvedli, tako formalni del postopka, kot tudi izbiro 
najboljših kandidatov.  

Pogodbo o zaposlitvi št. P20-02/2016 z dne 30. 11. 2016 je sicer podpisal direktor javnega 
zavoda Tomaž Krišelj, kar pa bi lahko šteli le za izvršitev sklepa (odločitve) Komisije za izbor 

                                                
20 KPK Odgovor št. 06262-1/2015-157 z dne 07/05/2015 
21  KPK odgovor z dne 14.7.2011 št. 001-1/2011-625 
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najboljših kandidatov, ki je določila vrstni red in potrdila izbor najboljših kandidatov izbirnega 
postopka, med katerimi pa je bil tudi sin direktorja.  

Pogodba o zaposlitvi za določen čas, št. P20-02/2016 z dne 30. 11. 2016, je bila podpisana 
za določen čas 6 mesecev kar je skladno z razpisom. Tadej Krišelj je bil razporejen na delovno 
mesto Kandidat za gasilca (I015009) in uvrščen v izhodiščni 17. plačni razred, kar je skladno 
z razpisom in Aktom o sistemizaciji. V pogodbi o zaposlitvi je navedeno, da je podlaga za 
sklenitev pogodbe za določen čas izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas.  Prava 
pravna podlaga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi  za določen čas v konkretnem primeru  je 
osma alinea prvega odstavka 54. člena ZDR-1, ki določa, da se pogodba za določen čas lahko 
sklene z delavcem zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpolnjevanja za delo oziroma 
izobraževanja.  

Na pogodbi o zaposlitvi je razviden datum podpisa pogodbe delodajalca, in sicer 28. 11. 2016 
in delavca 30. 11. 2016. Iz obvestila št. 641-I/2016 z dne 28. 11. 2016 in vabila na ureditev 
formalnosti v zvezi z zaposlitvijo ter predložene dokumentacije pa ni razvidno ali je bila delavcu 
pogodba o zaposlitvi dana na vpogled 3 dni pred podpisom pogodbe skladno z določbo  17. 
člena ZDR-1, ki določa, da mora delodajalec delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi 
praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo. 

Tadej Krišelj je dne 15. 6. 2017 uspešno zaključil izobraževanje za pridobitev poklica gasilec 
številka spričevala G 22/2017, dne 17. 10. 2017 je opravil tudi strokovni izpit za poklicnega 
gasilca št. S-22/2017 ter izpolnil obveznosti določene v 11. členu Pogodbe o zaposlitvi št. P20-
02/2016 z dne 30. 11. 2016 ter 13. členu ZGas, ki določa, da mora kandidat za poklicnega 
gasilca po sklenitvi delovnega razmerja v 18 mesecih uspešno zaključiti izobraževanje v 
gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opraviti predpisan strokovni izpit. 

Glede na navedeno lahko zaključimo, da je bil razpisni postopek izveden postopkovno pravilno 
ter skladno s področno zakonodajo. 

Vprašanje št. B. 2. 2.  
Ali je bil na delovno mesto izbran strokovno najbolj usposobljen kandidat, skladno z javnim 
natečajem in veljavno sistemizacijo delovnih mest javnega zavoda? 

Izbor najprimernejših kandidatov je vodila strokovna komisija v sestavi poveljnik gasilske 
operative Matej Kejžar, in vodje štirih izmen, Črt Praprotnik, Miran Štular, Tomaž Novak in 
Tomaž Vilfan. Iz dokumentacije testiranja kandidatov je razvidno, da je izbirni postopek potekal 
po programu objavljenem na spletni strani GRS pod zavihkom »Kako postanem gasilec?«22. 

Elementi testiranja so bili (dokument: rezultati testiranja): 
a.) Plavanje v olimpijskem bazenu v Kranju 
plavanje  v prostem slogu 200 m: kandidat mora preplavati 8 dolžin bazena (prosta izbira 
plavalne tehnike), maksimalni čas je 4 minute,         
plavanje na mestu: komolci kandidata morajo biti med plavanjem nad gladino vode, minimalni 
čas je 1 minuta,        

                                                
22 http://www.gasilcikranj.si/informacije/kako-postanem-gasilec 
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plavanje pod vodo: kandidat mora preplavati dolžino bazena, tako da je njegovo telo pod vodo 
(v primeru samo potopljenega obraza velja dolžina ob dvigu), minimalna dolžina je 15 metrov, 
čas se ne meri, 
plavanje z dihalko: kandidat mora preplavati 1 dolžino bazena z dihalko, maska je nameščena 
na čelu, obraz mora imeti potopljen v vodi, prosta izbira plavalne tehnike, čas se ne meri. 
b.) Preizkus na poligonu z ovirami v GRS Kranj 
Kandidat začne s prehodom čez oviro (h = 2 m), nato nadaljuje skozi tunel (l = 6 m). Za tunelom 
je treba napraviti 3 prevale, nato sledi plezanje po vrvi (do višine 6 m). Sledi ponovitev vseh 
vaj (1-krat). 
c.) Preizkus sposobnosti obvladovanja višine 
kandidat, opremljen z reševalnim pasom, se mora povzpeti po gasilski lestvi na višino 30 m. 
Med vzpenjanjem je varovan z vrvjo. 
d.) Preizkus splošnih telesnih sposobnosti 
zgibi v vesi: normativ je 5 zgibov, 
trebušnjaki: normativ je 34 trebušnjakov v minuti, 
počepi z obremenitvijo (30 kg): normativ je 23 počepov v minuti, 
dvigovanje uteži (30 kg): normativ je 25 dvigov v minuti (kandidat leži na klopi), 
tek na 2400 m: maksimalni čas je 11 minut 30 sekund. 

Po opravljenem preizkusu fizičnih sposobnosti, so kandidati opravili še preizkus psihičnih 
sposobnosti in razgovor s komisijo, deset najboljših kandidatov pa je nato opravljalo še 
psihološke teste.  

V seštevku točk je Tadej Krišelj dosegel drugo najvišje število točk. Končna razvrstitev 
kandidatov je skladna s točkami razvidnimi iz skupnega seznama kandidatov. Iz Poročila o 
izvedbi javnega razpisa za prosto DM Kandidat za gasilca z dne 24. 10. 2016 izhaja končni 
seznam kandidatov, ki so dosegli v skupnem seštevku največ točk in na katerem je Tadej 
Krišelj uvrščen na drugo mesto. Strokovna komisija ni imela pripomb na končni vrstni red 
kandidatov (Poročilo o izvedbi javnega razpisa za prosto DM Kandidat za gasilca z dne 24. 10. 
2016).  

Na podlagi vpogleda v dokumentacijo lahko zaključimo, da je bil glede na ocene imenovane 
strokovne komisije za izbor najprimernejših kandidatov za delovno mesto Kandidat za gasilca, 
izbran Tadej Krišelj kot eden izmed petih najbolj usposobljenih kandidatov za zasedbo 
razpisanega delovnega mesta.  

Vprašanje št. B. 2. 3.  
Ali so bili z izbranim kandidatom izvedeni vsi nadaljnji postopki zaposlitve, skladno z 
veljavno delovnopravno zakonodajo? 

Z izbranim kandidatom so bili pravilno izvedeni tudi vsi nadaljnji postopki zaposlitve skladno z 
veljavno zakonodajo kot je obširnejše pojasnjeno v okviru prvega vprašanja.  
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B. 3. Pregled izvedbe postopka zaposlitve Katje Kavčič na delovno mesto »Poslovni 
sekretar VI« 

Vprašanja: 
- Ali je bil javni natečaj za delovno mesto »Poslovni sekretar VI« izveden postopkovno 

pravilno? 
- Ali je bil na delovno mesto izbrana strokovno najbolj usposobljen kandidat, skladno z 

javnim natečajem in veljavno sistemizacijo delovnih mest javnega zavoda? 
- Ali so bili z izbrano kandidatko izvedeni vsi nadaljnji postopki zaposlitve, skladno z 

veljavno delovnopravno zakonodajo? 

Pregled pravnih podlag: 
ZDR-1 določa, da če ni s posebnim zakonom drugače določeno, ureja ZDR-1 tudi delovna 
razmerja delavcev, zaposlenih v državnih organih, v lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih 
organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo javno službo (2. člen ZDR-1). Delodajalec, ki 
zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela (v nadaljnjem besedilu: 
delo) javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za 
prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Za javno objavo po prejšnjem odstavku se 
šteje tudi objava, ki jo izvede zavod za zaposlovanje. Če delodajalec objavi prosto delo tudi v 
sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih 
delodajalca, začne rok za prijavo teči naslednji dan po zadnji objavi. Delodajalec, ki ima 
zaposlene delavce za določen čas, s krajšim delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo 
delo delavci, zaposleni pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev 
drugemu uporabniku, in zaposluje za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom, mora 
o prostih delih oziroma o javni objavi prostih del pravočasno pisno obvestiti delavce na pri 
delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih 
delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije) (25. člen ZDR-1). Delodajalec sme od 
kandidata zahtevati le predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela. Pri 
zaposlovanju lahko delodajalec preizkusi znanja oziroma sposobnosti kandidatov za 
opravljanje dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi. Zaradi ugotovitve kandidatove 
zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na 
predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Delodajalec 
mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali za določen čas seznaniti kandidata 
z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z 
opravljanjem dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi (28. člen ZDR-1). V 3. alinei 
prvega odstavka 54. člena ZDR-1 določa, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko 
sklene z delavcem zaradi začasno povečanega obsega dela 
 
Akt o sistemizaciji 
Na dan objave razpisa za prosto delovno mesto – poslovni sekretar VI (J026004) 
- 1 sistemizirano delovno mesto 
- Plačni razred: 21 
- Predpisana izobrazba:  

- Višja strokovna izobrazba 
- Višješolska izobrazba (prejšnja) 

- Zahtevane delovne izkušnje: 
- 4 leta 
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- Posebni pogoji: 
- Izpit B kategorije 

Vprašanje št. B. 3. 1.  
Ali je bil javni natečaj za delovno mesto »Poslovni sekretar VI« izveden postopkovno 
pravilno? 

Dne 11. 5. 2016 je bila na ustanoviteljico javnega zavoda MOK naslovljena prošnja za 
odobritev zaposlitve na prosto delovno mesto poslovni sekretar VI. V imenu MOK je z 
elektronsko pošto z dne 11. 5. 2016 podal soglasje g. Sašo Govekar (Elektronska pošta z dne 
11. 5. 2016). 

Razpis za prosto delovno mesto - Poslovni sekretar VI - določen čas 12 mesecev je bil skladno 
z določili ZDR-1 objavljen, in sicer: 
- v prostorih ter spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (dne 14.6.2016), 
- na oglasni deski GRS Kranj ter spletni strani GRS Kranj (14.6.2016). 

Z objavo na oglasni deski ter spletni strani je javni zavod GRS Kranj deloval tudi skladno z 
določbo 25. člen ZDR-1, ki določa, da mora delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen 
čas, s krajšim delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo delo delavci, zaposleni pri 
delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, in 
zaposluje za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom,  o prostih delih oziroma o javni 
objavi prostih del pravočasno pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. 
na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske 
tehnologije) (25. člen ZDR-1).  

ZDR-1 določa, da rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi in ker so bile vse 
objave razpisa za prosto delovno mesto objavljene na isti dan, je rok za prijavo začel teči 15. 
6. 2016. Določen je bil 4 dnevni rok za prijavo na razpis. Rok za prijavo je začel teči v sredo 
15. 6. 2016 in se je iztekel v soboto 18. 6. 2016 kar je skladno z določili ZDR-1, ki določa, da 
rok za prijavo ne sme biti krajši od treh delovnih dni.  

Prijava na razpis za delovno mesto Poslovni sekretar VI kandidatke Katje Kavčič je bila prejeta 
v roku, in sicer 17. 6. 2016 (prijava po elektronski pošti z dne 17. 6. 2016).  

Objava je vsebovala vse predpisane sestavine, in sicer pogoje za opravljanje dela ter rok za 
prijavo (25. člen ZDR-1). Pogoji za zasedbo delovnega mesta so bili:  
- Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (prejšnja) 
- 2 leti delovnih izkušenj 
- izpit B kategorije 

V Aktu o sistemizaciji, veljavnem na dan razpisa je določeno, da se za zasedbo delovnega 
mesta Poslovni sekretar VI (J026004) zahteva 4 leta delovnih izkušenj, kar pomeni, da 
delodajalec v razpisu ni objavil identičnih pogojev za zasedbo delovnega mesta kot so bili 
določeni v veljavnem Aktu o sistemizaciji.  

Iz prijave na razpis kandidatke Katje Kavčič, je razvidno, da je po izobrazbi univerzitetna 
diplomirana ekonomistka, da ima več kot 4 leta delovnih izkušenj in tako kljub napačno 
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navedenim pogojem v razpisu za prosto delovno mesto izpolnjuje pogoj 4 let delovnih izkušenj 
za zasedbo delovnega mesta Poslovni sekretar VI (J026004) v skladu s takrat veljavnim Aktom 
o sistemizaciji.  

V Poročilu o izvedbi javnega razpisa za prosto DM Poslovni sekretar z dne 6. 7. 2016 je 
navedeno, da sta komisijo sestavljala direktor javnega zavoda Tomaž Krišelj in Marcela 
Govekar. Akt o imenovanju komisije ni bil predložen. Iz Poročila o izvedbi javnega razpisa za 
prosto DM Poslovni sekretar z dne 6. 7. 2016 je razvidno, da je bila Govekar Marcela 
zadolžena za evidentiranje vseh prispelih ponudb na podlagi direktorjeve odločitve, za pripravo 
obvestila o izbiri in pripravo pogodbe o zaposlitvi ter pripravo odgovorov vsem neizbranim 
kandidatom ob zaključku razpisa. Direktor Tomaž Krišelj je pregledal vse prejete vloge za 
razpisano delovno mesto in preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov iz razpisne 
dokumentacije. Glede na navedeno v Poročilu o izvedbi javnega razpisa za prosto DM 
Poslovni sekretar VI z dne 6.7.2016 ocenjujemo, da sta javni razpis izvedla direktor in javna 
uslužbenka Marcela Govekar v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz direktorjevega položaja in 
delovnega mesta javne uslužbenke  Marcele Govekar – strokovni sodelavec za upravno 
pravne zadeve VII/1, ki ima v nalogah delovnega mesta opredeljene med drugim tudi nalogo 
opravljanja splošnih kadrovskih zadev. Glede na navedeno akt o imenovanju komisije ni 
potreben.  

Iz Poročila o izvedbi javnega razpisa za prosto DM Poslovni sekretar VI z dne 6.7.2016 je 
razvidno:  
- da je prispelo 124 prijav od tega 120 pravočasno 
- da 11 kandidatov ni izpolnjevalo razpisnih pogojev 
- da je bilo 11 kandidatov povabljenih na razgovor k direktorju 

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da posebni vnaprej določeni kriteriji izbora niso bili 
določeni, bili pa so sestavljeni vprašalniki za kandidate povabljene na ustni razgovor. Iz 
ocenjevalnih listov so razvidne ocene kandidatov. Razvidno je, da je bila Katja Kavčič ocenjena 
z najvišjim skupnim številom točk med kandidati, ki so bili povabljeni na razgovor in bila izbrana 
kot najustreznejši kandidat za zasedbo prostega delovnega mesta Poslovni sekretar VI 
(Tabela točkovanja z dne 23. 6. 2016). 

Kandidatka Katja Kavčič je bila obveščena, da je bila izbrana za zasedbo delovnega mesta 
Poslovni sekretar VI z obvestilom št. 318-I/2016 z dne 24. 6. 2016, ter povabljena na ureditev 
formalnosti glede zaposlitve dne 4. 7. 2016.   

Delodajalec je tekom razpisnega postopka ter pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas seznanil kandidatko z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi delavca in 
delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi. 

Pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev št. P3-02/2016, je dne 1. 7. 2016 podpisal 
direktor javnega zavoda Tomaž Krišelj. Katja Kavčič je bila razporejena na delovno mesto 
Poslovni sekretar VI (J026004) in uvrščena v 21 plačni razred kar je skladno z veljavnim Aktom 
o sistemizaciji. Pogodba o zaposlitvi je bila sklenjena za določen čas 12 mesecev iz razloga 
začasno povečanega obsega dela na podlagi tretje alinee prvega odstavka 54. člena ZDR-1. 
V pogodbi o zaposlitvi je bilo določeno 3 mesečno poskusno delo. Za spremljanje poskusnega 
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dela je direktor dne 4. 7. 2016 imenoval Komisijo za spremljanje poskusnega dela v sestavi 
Tomaž Krišelj in Matej Kejžar. ZDR-1 v 125. členu določa, da se delavec in delodajalec v 
pogodbi o zaposlitvi lahko dogovorita v poskusnem delu, ki traja največ 6 mesecev. Končnega 
poročila o opravljenem poskusnem delu delodajalec ni izdelal.  

ZDR-1 določa, da mora delodajalec na podlagi 22. člena ZDR-1 obvezno sprejeti akt s katerim 
določi pogoje za opravljanje dela na delovnem mestu in vrsto dela. Med pogoje, ki jih mora 
delodajalec določiti zagotovo sodi pogoj oziroma potreba po poskusnem delu,23 v veljavnem 
Aktu o sistemizaciji javnega zavoda poskusno delo ni določeno. 

Na pogodbi o zaposlitvi je razviden datum podpisa pogodbe delodajalca, in sicer 1. 7. 2016 in 
delavca 1. 7. 2016. Iz Poročila o izvedbi javnega razpisa za prosto DM Poslovni sekretar VI z 
dne 6. 7. 2016  izhaja, da je bila Katja Kavčič dne 29.6.2016 napotena na predhodni zdravniški 
pregled (Napotitev na predhodni zdravniški pregled dne 29. 6. 2016), ter da ji je bila dne 
28.6.2016 ponujena v podpis Pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta (Elektronska 
pošta – pogodba o zaposlitvi na vpogled z dne 28. 6. 2016). Iz predložene dokumentacije je 
tako razvidno da je bila delavki pogodba o zaposlitvi dana na vpogled 3 dni pred podpisom 
pogodbe skladno z določbo 17. člena ZDR-1, ki določa, da mora delodajalec delavcu izročiti 
pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo. 

Glede na navedeno zaključujemo, da razpisni postopek izveden postopkovno pravilno ter 
skladno s področno zakonodajo, razen v delu, ki se nanaša na neskladje zahtevanih delovnih 
izkušenj v javnem razpisu (v razpisu 2 leti in v sistemizaciji 4 leta) ter dodatno določenega 
poskusnega dela v pogodbi o zaposlitvi, ki s sistemizacijo delovnih mest ni določeno. 
Navedena neskladja niso vplivala na pravilnost izbire kandidatov na prosto delovno mesto. 

Vprašanje št. B. 3. 2.  
Ali je bil na delovno mesto izbrana strokovno najbolj usposobljen kandidat, skladno z javnim 
natečajem in veljavno sistemizacijo delovnih mest javnega zavoda? 

ZDR-1 določa, da delodajalec pri zaposlovanju lahko preizkusi znanja oziroma sposobnosti 
kandidatov za opravljanje dela za katero se sklepa pogodbo o zaposlitvi, kar je dopuščena 
možnost delodajalca, ni pa obveza. Navedeno potrjuje tudi določba 30. člena ZDR-1, ki določa,  
da po objavi delovnega mesta delodajalec na podlagi načela svobode izbire, prepovedi 
diskriminacije ter kandidatove ustreznosti izbere tistega kandidata s katerim bo sklenil 
pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec se sam odloča s katerim izmed kandidatov, ki so se prijavili 
na razpis, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi, pri tej svobodni izbiri pa mora upoštevati le, da 
kandidat izpolnjuje vse pogoje, ki jih je delodajalec na podlagi akta o sistemizaciji navedel v 
razpisu prostega delovnega mesta.  

Iz predložene dokumentacije ugotavljamo, da je Katja Kavčič  imela ob prijavi na razpis višjo 
stopnjo izobrazbe od zahtevane, imela je več delovnih izkušenj od zahtevanih (prijava na 
razpis z dne 17. 6. 2016) ter bila ocenjena z največjim skupnim seštevkom točk pridobljenih 
na podlagi osebnega razgovora pri direktorju (Tabela točkovanja z dne 23. 6. 2016). 

                                                
23 komentar ZDR-1 str. 591 
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Vprašanje št. B. 3. 3.  
Ali so bili z izbrano kandidatko izvedeni vsi nadaljnji postopki zaposlitve, skladno z veljavno 
delovnopravno zakonodajo? 

Glede na predloženo dokumentacijo so bili z izbrano kandidatko izvedeni vsi nadaljnji postopki 
zaposlitve, kot je obrazloženo v okviru prvega vprašanja. Iz predložene dokumentacije je prav 
tako razvidno, da je Katja Kavčič dne 27. 10. 2017 podala vlogo za odpoved delovnega 
razmerja in da ji 30.11.2017 preneha delovno razmerje (Sklep o prenehanju delovnega 
razmerja z dne 3. 11. 2017).  

 

B. 4. Preveritev napredovanj javne uslužbenke Brede Mabič 
Vprašanja: 
- Ugotavljanje pravilnosti premestitev in napredovanj javne uslužbenke Brede Mabič 

Pregled pravnih podlag: 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju24 (v nadaljevanju: ZSPJS) ureja sistem plač 
funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, 
obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. Zakon 
opredeljuje tudi postopek za spremembe razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi 
podskupinami v javnem sektorju (1. člen ZSPJS). Javni sektor po ZSPJS sestavljajo med 
drugim tudi javni zavodi (2. člen ZSPJS).  
Javni uslužbenec lahko na podlagi ZSPJS na delovnem mestu oziroma v nazivu napreduje v 
višji plačni razred. O tem napredovanju odloča pristojni organ oziroma predstojnik. Javni 
uslužbenec lahko na podlagi tega zakona napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, 
če izpolnjuje predpisane pogoje. Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni 
uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne 
izobrazbe. Pristojni organ oziroma predstojnik najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje 
pogojev za napredovanje (16. člen ZSPJS). Pogoji za napredovanje javnih uslužbencev v višji 
plačni razred so določeni v 17. Členu ZSPJS. Ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno 
mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv se javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, v 
katerega je uvrščeno delovno mesto, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje, 
oziroma na katerega je bil premeščen, oziroma v plačni razred, v katerega je uvrščen naziv, v 
katerega je imenovan. Če bi bil javni uslužbenec zaradi premestitve na delovno mesto oziroma 
v naziv v višjem tarifnem razredu uvrščen v nižji ali isti plačni razred kot ga je dosegel z 
napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu pred to premestitvijo, se mu plačni 
razred na novem delovnem mestu oziroma v nazivu določi tako, da se že doseženi plačni 
razred na delovnem mestu oziroma v nazivu pred premestitvijo oziroma imenovanjem poveča 
za en plačni razred. (19. člen ZSPJS). Če obstajajo za to utemeljeni razlogi, se lahko javnega 
uslužbenca ob zaposlitvi, na podlagi soglasja, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma 
imenovanju v naziv ali višji naziv, uvrsti v plačni razred, ki je za največ pet plačnih razredov 
višji od plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva, vendar ne v višji plačni razred kot 

                                                
24 Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 

40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv 
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ga je možno doseči z napredovanjem. Soglasje za uvrstitev podajo za javnega uslužbenca, 
zaposlenega pri posrednih uporabnikih proračuna, katerih ustanovitelj in financer je lokalna 
skupnost, župan, za javnega uslužbenca, zaposlenega pri posrednih uporabnikih proračuna, 
pri katerih je ustanovitelj lokalna skupnost, financer pa država, župan v soglasju s pristojnim 
ministrom. 
Če je javni uslužbenec premeščen na drugo delovno mesto oziroma je sklenil pogodbo o 
zaposlitvi o delu na drugem delovnem mestu v nižjem ali istem tarifnem razredu, obdrži število 
plačnih razredov napredovanja, ki jih je dosegel na prejšnjem delovnem mestu, razen če 
pristojni organ ugotovi, da na prejšnjem delovnem mestu ni dosegal pričakovanih delovnih 
rezultatov (razlog nesposobnosti) ali da plačni razredi za napredovanje na prejšnjem delovnem 
mestu niso bili doseženi v skladu z zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Ohranitev 
plačnih razredov napredovanja je možna pri istem ali drugem delodajalcu v isti plačni 
podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah 
(20. člen ZSPJS). 

Akt o sistemizaciji delovnih mest:  
Akt o sistemizaciji delovnih mest je določal: 
Glavni knjigovodja VI (J016006) 
Plačni razred delovnega mesta:23 
Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 
Predpisana izobrazba: višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (prejšnja) 
Opis del in nalog: 
- knjiženje in druga finančna opravila 
- materialno knjigovodstvo 
- obračun plač 
- saldakonti 
- druga dela po nalogu računovodje 
- izvajanje varnostnih in samozaščitnih ukrepov ter ukrepov iz varstva pri delu 
- opravljanje drugih nalog po navodilu direktorja. 

Po spremembi Akta o sistemizaciji z dne 3. 1. 2017, ki je začel veljati 1. 2. 2017 je bilo 
sistemizirano novo delovno mesto: 
Samostojni strokovni sodelavec VI (J016030) 
Plačni razred delovnega mesta: 22 
Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 
Predpisana izobrazba: Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (prejšnja) 
Opis del in nalog: 
- knjiženje in druga finančna opravila 
- materialno knjigovodstvo 
- obračun plač 
- saldakonti 
- izvajanje varnostnih in samozaščitnih ukrepov ter ukrepov iz varstva pri delu 
- opravljanje drugih nalog po navodilu direktorja. 

Vprašanje št. B. 4.  
Ugotavljanje pravilnosti premestitev in napredovanj javne uslužbenke Brede Mabič 
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Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev je v javnem zavodu GRS Kranj opravila inšpekcijski 
nadzor na podlagi določil ZSPJS, ZJU in ZUJF. Ker je bil Zaključni zapisnik št. 0611-
138/2015/86 z dne 8. 9. 2017 povzemamo najprej ugotovitve inšpektorice, ki se nanašajo na 
javno uslužbenko Bredo Mabič.  

Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev je za javno uslužbenko Bredo Mabič odredila 
direktorju sledeče ukrepe: 
- da naj preveri pravilnost izvedbe prehoda na nov plačni sistem in določitve plače javni 

uslužbenki skladno z ugotovitvami inšpektorice, 
- da naj v zvezi z nepravilnim izračunom plače ustrezno ukrepa v skladu s 3a. Členom 

ZSPJS (skladno z ugotovitvami inšpektorice), 
- da v prihodnje dosledno spoštuje drugi odstavek 4. člena Uredbe o napredovanju javnih 

uslužbencev v plačne razrede in javne uslužbence oceni do 15. marca ter da poskrbi za 
pravilno določitev ocen delovne uspešnosti javnih uslužbencev kot je določeno v drugem 
odstavku 3. člena Uredbe 

Dne 12. 9. 2017 je GRS Kranj prejela Zaključni zapisnik št. 0611-138/2015/86 z dne 8. 9. 2017, 
v katerem inšpektorica med drugim ugotavlja: 
- da je javna uslužbenka dne 19. 5. 2016 prejela Poziv k podpisu dogovora o vračilu preveč 

izplačanih zneskov plač, 
- da je javna uslužbenka podpisala Dogovor o vračilu preveč izplačanih bruto plač z dne 19. 

5. 2016, 
- da je javna uslužbenka podpisala pogodbo o zaposlitvi št. P 4-01/2016 z dne 1. 5. 2016 v 

kateri je pravilno določen 25. Plačni razred 
- da je javna uslužbenka podpisala pogodbo o zaposlitvi št. P 04-01/2017 z dne 22. 2. 2017 

v kateri ji je pravilno določen 27. plačni razred 

Inšpektorica ugotavlja, da je odrejen ukrep izveden v celoti iz česar izhaja, da so odpravljene 
vse nepravilnosti ugotovljene v obdobju do izdaje zaključnega zapisnika, to je do 8. 9. 2017.  

Glede na navedeno izpostavljamo le ugotovitve na podlagi predložene dokumentacije, ki niso 
bila predmet inšpekcijskega nadzora. 

Direktor GRS Kranj je skladno s področno zakonodajo (19/2 člen ZSPJS) dne 30. 1. 2017 
zaprosil ustanoviteljico MOK za izdajo soglasja k premestitvi na drugo delovno mesto 
(Soglasje ob premestitvi na drugo delovno mesto št. 19-2017/I z dne 30. 1. 2017). V 
obrazložitvi je navedeno: 
- da je bilo v skladu z vizijo zavoda na podlagi spremembe sistemizacije ukinjeno delovno 

mesto Glavni knjigovodja VI (J016006) z izhodiščnim plačnim razredom 23, 
- da bo javni uslužbenki Bredi Mabič, ki je zasedala ukinjeno delovno mesto ponujena nova 

pogodba o zaposlitvi na novo sistemiziranem delovnem mestu Samostojni strokovni 
sodelavec VI (I016030), 

- da je bila reorganizacija in racionalizacija dela zavoda nujno potrebna in da bodo javni 
uslužbenki dodana dodatna dela ob dejstvu, da se izhodiščni plačni razred novega 
delovnega mesta zniža za 1 (en) plačni razred, 

- glede na navedeno obrazložitev prosijo za soglasje za uvrstitev javne uslužbenke Brede 
Mabič 5 (pet) plačnih razredov višje od izhodiščnega plačnega razreda. 
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Župan MOK je dne 15. 2. 2017 izdal Soglasje za premestitev na drugo delovno mesto ter za 
uvrstitev v 5 plačnih razredov višji plačni razred.  

V konkretnem primeru je delodajalec z delavko podpisal novo Pogodbo o zaposlitvi št. P 04-
01/2017  za delovno mesto Strokovni sodelavec VI (J016030), pri čemer ugotavljamo, da: 
- je v pogodbi navedena napačna šifra delovnega mesta - I016030, pravilna šifra delovnega 

mesta  je J016030, 
- da je v pogodbi navedeno, da se javna uslužbenka razporedi na delovno mesto Strokovni 

sodelavec VI z dnem 1. 2. 2017, kar je pred podpisom pogodbe o zaposlitvi dne 22. 2. 
2017, 

- da je v pogodbi navedeno, da se javna uslužbenka z dnem 1. 2. 2017 uvrsti v 27. plačni 
razred, kar je 5 plačnih razredov višje od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta 
in v skladu s pridobljenim soglasjem ustanovitelja (Soglasje MOK št. 100-6/2017 z dne 15. 
2. 2017),  

- da je bil postopek »premestitve« izveden le s podpisom nove pogodbe, do prejšnjih pogodb 
o zaposlitvi se niti z novo pogodbo ni opredelil, navedel je le, da se Pogodba o zaposlitvi 
št. P 04-01/2017 uporablja od 1. 2. 2017 

Zaradi varnosti delavca kot šibkejše stranke predpisuje ZDR-1 tako obličnost pogodbe o 
zaposlitvi, kot tudi načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi, med katerimi ni navedenega 
načina »z začetkom uporabe nove pogodbe«.  

Pri tem bi želeli opozoriti na dejstvo in ga podkrepiti tudi s stališčem Vrhovnega sodišča25 in 
sicer da  je potrebno izraz »premestitev« v kontekstu drugega stavka prvega odstavka 19. 
člena ZSPJS tolmačiti ne le kot premestitev v smislu 147. do 152b. člena ZJU, temveč tudi kot 
»premestitev«, ki se v javnem sektorju izven državne uprave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, lahko izvede le z institutoma odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove 
pogodbe.  

Pri pregledu dokumentacije v zvezi s spremembo sistemizacije ugotavljamo, da je bilo delovno 
mesto, na katerega je bila razporejena javna uslužbenka Breda Mabič, pravilno povzeto po 
Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva-tarifni del.26 Iz opisa del in nalog 
prejšnjega in novo sistemiziranega delovnega mesta nove oz. spremenjene naloge niso 
neposredno razvidne. V zvezi s tem direktor pojasnjuje, da je bila delavka premeščena na 
drugo delovno mesto zaradi boljše organizacije dela, saj ocenjuje, da delavki v takšni 
organizacijski sestavi, kjer zaseda delovno mesto Strokovni sodelavec VI, lahko odreja tudi 
naloge, ki niso vsebinsko povezane le s knjiženjem oziroma računovodskimi deli, ampak po 
potrebi tudi druge splošne naloge. K spremembi sistemizacije je podal svoje soglasje svet 
zavoda, in ustanoviteljica MOK, sindikat pa na spremembo ni imel pripomb. 

 

 

                                                
25 VSRS sodba VIII Ips 249/2015 
26 Uradni list RS, št 60/08 in 106/15 
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B. 5. Pregled izvedbe postopka premestitve Andraža Šifrerja na delovno mesto 
»Namestnik direktorja« 

Vprašanja: 
- Preveriti upravičenost uvrstitve delovnega mesta »Namestnik direktorja« s šifro B017890 

v akt v sistemizaciji javnega zavoda. 
- Ali je bil javni uslužbenec premeščen na delovno mesto »Namestnik direktorja« skladno z 

veljavnimi akti zavoda in delovnopravno zakonodajo? 

Pregled pravnih podlag: 
Odlok v 9. členu določa, da Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda. 
Direktor zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost, strokovnost ter gospodarnost dela 
zavoda. Direktor sklepa vse posle v imenu in na račun javnega zavoda brez omejitev, razen 
poslov, ki jih lahko sklene le s predhodnimi soglasji pristojnega organa. 
Direktor med drugim opravlja tudi nalogo imenovanja namestnika direktorja (9. člen Odloka). 
Notranjo organizacijo zavoda in sistemizacijo delovnih mest vključno s pooblastili drugih 
vodilnih delavcev ter razporeditev po plačnih razredih s pravilniki določi direktor v skladu z 
veljavno zakonodajo in po predhodnem soglasju Sveta zavoda.   

Statut v 41. členu določa, da v odsotnosti direktorja zavod zastopa in predstavlja oseba, ki 
jo določi direktor s pisnim pooblastilom v katerem sta določena obseg in vsebina pooblastil.  

Uredba določa plačne razrede in podrobnejše kriterije za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, 
direktorjev in tajnikov (v nadaljevanju: direktor) v plačne razrede. Plačni razredi so določeni z 
neposredno uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred ali z določitvijo razponov plačnih 
razredov. Ta uredba se uporablja tudi za namestnike in pomočnike direktorjev ter člane 
uprave. (1. člen Uredbe) 
Uredba v 5. členu določa, da se delovna mesta namestnikov direktorjev in članov uprave 
uvrščajo najmanj za dva plačna razreda nižje kot delovna mesta direktorjev. Plačni razred na 
predlog direktorja določi organ upravljanja. Ne glede na prvi odstavek tega 7. člena  Uredbe 
lahko direktorji javnih zavodov, ki hkrati opravljajo tudi delo v svojem osnovnem poklicu, 
izjemoma, s soglasjem pristojnega ministra oziroma rektorja, opravljajo tudi delo preko 
polnega delovnega časa, delo v dežurstvu in stalni pripravljenosti, če je tako delo nujno 
potrebno zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti. 

Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za javni sektor je podalo Mnenje št. 0103-
493/2014/2 z dne 8.8.2014, v katerem navaja, da v kolikor je delovno mesto pomočnika 
direktorja kot poslovodni organ določeno s katerim od zakonov, ki urejajo javne zavode na 
določenem področju, v ustanovitvenem aktu ali statutu javnega zavoda, potem se to delovno 
mesto določi kot delovno mesto pomočnika direktorja iz plačne skupine B, v nasprotnem 
primeru pa se določi delovno mesto pomočnika direktorja, ki je opredeljeno v drugih plačnih 
skupinah.  

ZDR-1 določa, da če se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas v primerih iz prve, druge, 
tretje, pete, šeste, osme, enajste, dvanajste in štirinajste alineje prvega odstavka 54. člena 
tega zakona z delavcem, ki je že zaposlen pri delodajalcu za nedoločen čas, v času opravljanja 
dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz 
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.  V 74. členu ZDR-1 se urejajo nekatere posebnosti 
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pogodbe o zaposlitvi z vodilnim delavcem, ki se nanašajo na čas trajanja delovnega razmerja, 
za razliko od poslovodnih delavcev pa še vedno ohranja pretežni del omejitve avtonomije 
pogodbenih strank. Vodilni delavec, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri 
delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in 
organizacijske odločitve, lahko izjemoma sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, če je že 
zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas ali če gre za vodilnega delavca, ki 
je na vodilno delo imenovan v skladu z zakonom ali z aktom o ustanovitvi. V času opravljanja 
vodilnega dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas v primeru, če je delavec že zaposlen pri 
delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas, mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz 
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. 

Akt o sistemizaciji določa: 
Ime delovnega mesta: namestnik direktorja 
Šifra delovnega mesta: B017891 (pravilno: B017890) 
Vrsta delovnega mesta: vodilno 
Plačni razred delovnega mesta: 45 
Zahtevane delovne izkušnje: 5 let na področju zaščite in reševanja 
Predpisana izobrazba: 
- Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 
- Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 
- Visokošolska strokovna izobrazba 
- Visokošolska univerzitetna izobrazba 
- Tehnična smer 
Plačna skupina: B 
Tarifni razred: VII/1 
Posebni pogoji: 
- Izpit B, C kategorije 
- Opravljen predpisan izpit za poklicnega gasilca 

Vprašanje št. B. 5. 1.  
Preveriti upravičenost uvrstitve delovnega mesta »Namestnik direktorja« s šifro B017890 v 
akt v sistemizaciji javnega zavoda. 

V 9. členu Odloka je med nalogami direktorja navedena tudi naloga imenovanja namestnika 
direktorja. V tretjem odstavku 9. člena Odloka je navedeno, da notranjo organizacijo zavoda 
in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev ter razporeditev 
po plačnih razredih, s pravilniki določi direktor v skladu z veljavno zakonodajo in po 
predhodnem soglasju Sveta zavoda. Iz navedenih členov izhaja, da je ustanovitelj javnega 
zavoda na podlagi Odloka dal pooblastilo direktorju javnega zavoda za imenovanje 
namestnika javnega zavoda, ni pa niti v Odloku, niti v Statutu opredelil položaja namestnika 
direktorja v smislu postopka imenovanja, razrešitve, mandata, pogojev, ipd. 

Direktor javnega zavoda GRS Kranj je vse akte v zvezi z namestnikom direktorja sprejemal 
skladno s pooblastili ustanoviteljice MOK normiranimi v 9. členu Odloka. Na podlagi tretjega 
odstavka 9. člena Odloka je uredil notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, 
vključno s pooblastili vodilnih delavcev ter razporeditvijo po plačnih razredih. Direktor je 
delovno mesto Namestnika direktorja sistemiziral s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah 
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Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji št. P01-17 z dne 3.1.2017 in začetkom uporabe 
dne 1. 2. 2017 (v nadaljevanju: Akt o spremembi sistemizacije). V Aktu o spremembi 
sistemizacije je opredeljeno delovno mesto »Namestnik direktorja«, opredeljena je šifra 
delovnega mesta »B017891« (pravilna šifra je: B0179890 - namestnik direktorja, šifra: 
B017891 je za strokovnega direktorja/vodjo), plačilni razred 45, kar je skladno z Uredbo dva 
plačna razreda nižje kot delovno mesto direktorja zavoda, ter ostali pogoji za zasedbo 
delovnega mesta. Na predlog Akta o spremembi sistemizacije je dne 9. 1. 2017 podal soglasje 
Svet zavoda (Zapisnik 15. Seje sveta zavoda št. 15/2017 z dne 9. 1. 2017), dne 2. 1. 2017 ga 
je potrdil tudi predstojnik ustanovitelja MOK.  

Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za javni sektor je zavzel stališče27, da v kolikor je 
delovno mesto pomočnika direktorja kot poslovodni organ določeno s katerim od zakonov, ki 
urejajo javne zavode na določenem področju, v ustanovitvenem aktu ali statutu javnega 
zavoda, potem se to delovno mesto določi kot delovno mesto pomočnika direktorja iz plačne 
skupine B.  

Ustanovitelj MOK je direktorju javnega zavoda GRS Kranj dal pooblastilo za imenovanje 
namestnika direktorja ter pooblastilo, da uredi notranjo organizacijo in sistemizacijo ter s 
soglasjem potrdil direktorjev predlog ureditve namestnika direktorja, in sicer tako, da je podal 
soglasje k spremembi Akta o sistemizaciji.  

Ugotavljamo, da ustanovitelj niti v Odloku, niti v Statutu ni uredil položaja namestnika 
direktorja, ampak je s pooblastilom pristojnost prenesel na direktorja zavoda. Direktor GRS 
Kranj je ravnal skladno s pooblastili, in v okviru določil veljavnih aktov, ustanovitelj pa 
predlogom direktorja ni nasprotoval in jih je potrdil, iz česar izhaja, da se je s predlagano 
ureditvijo položaja namestnika direktorja strinjal.  

S ciljem jasne ureditve področja, predlagamo, da naj ustanovitelj v čim krajšem možnem času 
pristopi k ureditvi in uskladitvi temeljnih aktov javnega zavoda GRS Kranj ter se jasno opredeli 
do položaja namestnika direktorja v javnem zavodu GRS Kranj tako s spremembo oziroma 
dopolnitvijo Odloka, kot tudi Statuta javnega zavoda.   

Vprašanje št. B. 5. 2.  
Ali je bil javni uslužbenec premeščen na delovno mesto »Namestnik direktorja« skladno z 
veljavnimi akti zavoda in delovnopravno zakonodajo? 

Svet javnega zavoda je na 15. Seji sveta zavoda dne 9. 1. 2017 soglasno potrdil Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
(Zapisnik 15. Seje sveta zavoda št. 15/2017 z dne 9. 1. 2017). Del spremembe Akta o  
sistemizaciji je bil tudi novo delovno mesto namestnika direktorja. Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest št. P01-17 z dne 3. 
1. 2017 je bil poslan v soglasje ustanovitelju MOK, ki je dne 3. 1. 2017 tudi podala soglasje. 
Akt o spremembi sistemizacije se je začel uporabljati 1. 2. 2017. 

                                                
27 Mnenje št. 0103-493/2014/2 z dne 8.8.2014 
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Predsednik sveta javnega zavoda je dne 30. 1. 2017 poslal vabilo na 17. izredno 
korespondenčno sejo št. 17/17 (Vabilo na 17. izredno korespondenčno sejo št. 17/17 z dne 
30. 1. 2017). Predmet razprave je bila potrditev imenovanja Andraža Šifrerja za namestnika 
direktorja javnega zavoda GRS Kranj. O predlogu so glasovali člani sveta Alojzij Ješe 
(Odgovor Alojzij Ješe z dne 30. 1. 2017), Marko Mršek (Odgovor Marko Mršek z dne 30. 1. 
2017), Rok Kristan (Elektronska pošta – Rok Kristan z dne 1. 2. 2017) iz elektronske pošte 
gospoda Kodriča, ni mogoče razbrati na kaj se nanaša njegov odgovor, saj nismo prejeli 
celotne korespondence (Elektronska pošta Kodrič –potrditev zapisnika 15. Seje z dne 1. 2. 
2017). Glede na predloženo dokumentacijo ugotavljamo, da so vsaj 3 člani sveta od 5 članov 
sveta potrdili imenovanje Andraža Šifrerja za namestnika direktorja javnega zavoda GRS 
Kranj.  

Uredba v četrtem odstavku 5. člena določa, da plačni razred za delovna mesta namestnikov 
direktorjev na predlog direktorja določi organ upravljanja. Uvrstitev v 45. plačni razred 
namestnika direktorja je svet zavoda kot organ upravljanja potrdil s soglasjem k spremembi 
Akta o sistemizaciji dne 9. 1. 2017 (Zapisnik 15. Seje sveta zavoda št. 15/2017 z dne 9. 1. 
2017). Imenovanje namestnika direktorja so potrdili člani sveta zavoda na 17. izredni 
korespondenčni seji, kar iz vidika normativnih zahtev ne bi bilo potrebno, saj 9. člen Odloka 
določa, da direktor imenuje namestnika direktorja, ni pa predpisano soglasje sveta zavoda.  

Dne 2. 2. 2017 je bila podpisana Pogodba o zaposlitvi št. P1/N-01/2017 z dne 2. 2. 2017 pri 
kateri, bi želeli izpostaviti sledeče: 
- v preambuli manjka navedba Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, 
- pogodba določa, da je bil Andraž Šifrer imenovan na položaj namestnika direktorja za čas 

mandata od 2. 2. 2017 do 4. 5. 2019 (akt imenovanja ni pogodba o zaposlitvi) 
- da se s to pogodbo sklepa delovno razmerje za določen čas, čas mandata od 2. 2. 2017 

do 4. 5. 2019 za delovno mesto Namestnik direktorja (B017890) 
- da javnemu uslužbencu Andražu Šifrerju pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o 

zaposlitvi št. P 8-03/2016 z dne 28. 9. 2016 v času veljavnosti te pogodbe o zaposlitvi 
mirujejo skladno z 49. členom ZDR-1 (pravilno 74. člen ZDR-1) 

- v 12. členu pogodbe je določen 30 dnevni odpovedni rok, razrešitev ni urejena, čeprav gre 
za vodilnega delavca skladno s 74. členom ZDR-1 

Glede na navedeno in prejeto dokumentacijo lahko zaključimo, da je bil delavec Andraž Šifrer 
razporejen na drugo delovno mesto skladno z veljavnimi akti zavoda, vendar opozarjamo na: 
- nujnost uskladitve Pogodbe o zaposlitvi št. P1/N-01/2017 z dne 2. 2. 2017 z določbami 

delovnopravne zakonodaje, ki urejajo položaj vodilnih delavcev.  
- Zaradi jasne ureditve položaja namestnika direktorja tudi na tem mestu predlagamo, da 

naj ustanovitelj v čim krajšem možnem času pristopi k ureditvi in uskladitvi temeljnih aktov 
javnega zavoda GRS Kranj ter se tako jasno opredeli do položaja namestnika direktorja 
oz. vodilnih delavcev v javnem zavodu GRS Kranj.  
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C. Sodelovanje zavoda pri projektih EU 

Vprašanje št. C. 1:  
Ali ima zavod sprejete pravne podlage, ki mu omogočajo sodelovanje in prijavo na evropske 
razpise (določitev dejavnosti v okviru Odloka o ustanovitvi, planiranje EU sredstev v 
vsakoletnem finančnem načrtu zavoda)? 

V skladu z Zakonom o zavodih dejavnosti zavoda določi ustanovitelj v aktu o ustanovitvi. 
Sredstva za delo zavod pridobiva iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga 
in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o 
ustanovitvi. 

Odlok o ustanovitvi GRS Kranj v zvezi s tem določa: 
- Dejavnosti, ki jih zavod opravlja v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (3. člen) 
- Zavod lahko za druge pravne in fizične osebe, pod pogoji in na način, določen s posebno 

pogodbo, opravlja naslednje dejavnosti, vendar le v obsegu in na način, ki ne ogroža 
opravljanja javne gasilske službe: 
- Tehnično preizkušanje in analiziranje, 
- Proizvodna dejavnost in varovanje, 
- Drugo izobraževanje, 
- Druga trgovina na debelo, 
- Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, 
- Cestni tovorni promet, 
- Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, 
- Nadzorovanje alarmnih naprav. 
(3a. člen) 

- Zavod pridobiva sredstva za delo na osnovi letnega programa dela: 
- proračuna Republike Slovenije in ustanovitelja, 
- s plačili za storitve, 
- iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja, 
ter z drugimi lastnimi prihodki (12. člen). 

- Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za 
svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z 
omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v 
zvezi z nepremičnim premoženjem (13. člen). 

Statut GRS Kranj v 42. členu določa: 
Zavod mora gospodariti s sredstvi kot dober gospodar skladno s predpisi, ki urejajo 
pridobivanje in uporabo javnih sredstev. 
Zavod pridobiva sredstva za delo na osnovi letnega programa dela, ki ga sprejema svet 
zavoda. 
Program mora biti usklajen s proračunom ustanovitelja za tekoče leto in ne sme presegati 
finančnih zmožnosti, glede na predvidena sredstva. Viri financiranja zavoda so: 
- iz proračuna ustanovitelja, ki pokriva stroške dela, poslovanja zavoda in investicije; 
- iz proračuna Republike Slovenije kot koncesija in kritje stroškov delovanja izven okvirov 

javne gasilske službe; 
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- s plačili za storitve in prodajo trgovskega blaga; 
- iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
Sredstva, ki jih zavod dobi od ustanovitelja so strogo namenska in jih zavod porabi skladno z 
finančnim planom. Z ostalimi viri pa zavod gospodari samostojno, pri tem pa upošteva 
namembnost uporabe, kjer je tako določeno s pogodbo ali drugim dogovorom o namembnosti 
porabe pridobljenih sredstev. 
S prihodki, ki jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja, ter z drugimi lastnimi prihodki 
gospodari samostojno. 

V veljavni sistemizaciji delovnih mest, v času nadzora Pravilniku o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest GRS Kranj,28 so med nalogami delovnega mesta št. 6 navedene 
tudi priprava in organiziranje evropskih in drugih projektov ter sodelovanje v evropskih 
projektih. Sistemizacijo je sprejel direktor s soglasjem sveta zavoda in po potrditvi 
ustanoviteljice MOK. 

GRS Kranj je v poslovnem načrtu za leto 2017 med cilji navedel tudi povečanje prihodkov 
zavoda in kot eno od aktivnosti za dosego tega cilja EU projekte s področja reševanja in zaščite 
ter iskanje drugih virov financiranja po projektih.  
V predstavljeni organizacijski shemi je vključena tudi projektna služba ter v okviru te EU 
projekti. V finančnem načrtu so prihodki EU projektov vključeni v manjšem obsegu. 
Poslovni načrt sprejme svet zavoda. V skladu z 61. členom Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije29 daje k finančnemu načrtu zavoda soglasje ustanovitelj, občinska uprava.  

Z Odlokom o ustanovitvi GRS Kranj so dane podlage za sodelovanje in prijavo na evropske 
projekte. GRS Kranj nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun 
ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo, da brez 
predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim 
premoženjem. V primeru opravlja dejavnostih za druge pravne in fizične osebe je določena še 
omejitev, da obseg in način izvajanja teh dejavnosti ne smeta ogrožati opravljanja javne 
gasilske službe.  

Izvajanje evropskih projektov je vključeno tudi v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest ter poslovnem načrtu za letošnje leto. K obema aktoma izdaja soglasje ustanoviteljica.  

Vprašanje št. C. 2:  
Zakaj je javni zavod odstopil od sodelovanja pri evropskem projektu VOLFIRE, če je bila prijava 
na razpis uspešna in bi iz naslova sodelovanja v projektu pridobil sredstva? 

Za projekt VOFIRE, ki je del programa Erasmus+ za poklicno usposabljanje, je GRS Kranj 
sklenil pogodbo z vodilnim partnerjem, Antalya Metropolitan Municipality, Mestno občino 
Antalya iz Turčije, št. projekta 2016-1-TR01-KA202-034321.  

                                                
28 sistemizirano s spremembo 3. 1. 2017, soglasje sveta zavoda 3. 1. 2017 in ustanovitelja 3. 1. 2017 
29 velja za zadnja leta in vsako leto posebej, npr. za leti 2017 in 2018 ZIPRS1718, Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17 
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GRS Kranj je bil partner v projektu z namenom izvedbe usposabljanja gasilskih enot iz Antalye, 
trajanje projekta 17. 11. 2016 do 16. 11. 2018, z dogovorjenimi upravičenimi stroški v skupni 
višini 40.549 evra.  

V obvestilu direktorja GRS Kranj vodilnemu partnerju30 je naveden razlog za odstop od 
pogodbe zaradi kadrovskih zadev. V tem času je prišlo do prekinitve delovnega razmerja 
delavca na delovnem mestu poveljnik gasilske operative, ki je sodeloval na tem projektu. 

Do odstopa od pogodbe GRS Kranj po računovodskih podatkih izkazuje neposredne stroške 
na projektu v višini 2.188,13 evra31 in je v ta namen dogovoril kritje iz sredstev projekta s strani 
vodilnega partnerja.32 Poleg tega je GRS Kranj z namenom dokončanja projekta dogovoril 
možnost prenosa izvedbe na drugo poklicno gasilsko enoto, kar je bilo glede na objave na 
spletu, med vodilnim in novim slovenskim partnerjem tudi dogovorjeno in se projekt izvaja.  

Vprašanje št. C. 3:  
Ali se v zavodu ustrezno hrani dokumentacija, vezana na predmetni projekt? 

Nadzorovana oseba je predložila dokumentacijo o projektu. Dokumentacijo hrani v pisni obliki 
(2 fascikla). Na podlagi dokumentacije smo pridobili vse potrebne podatke za vpogled v 
izvajanje oz. faze projekta ter izvedbo nadzora. Pomanjkljivosti v zvezi z ustreznostjo hranjenja 
dokumentacije nismo ugotovili.   

 

IV. ZAKLJUČEK 

Pri uporabi revizijskega poročila je potrebno upoštevati predmet, obseg, cilj in omejitve 
revizijskega pregleda kot so navedene v točki I.  
 
Glede na predmet pregleda poročilo vsebuje tudi določene osebne podatke, zato opozarjamo 
prejemnike na zagotavljanje varstva tistih podatkov, ki so z zakonom opredeljeni kot osebni 
podatki. 
 
 
 Notranja revizorka 

Simona Krese, preizkušena državna notranja revizorka 

        
 
 
Posredovano: 
- MOK Kranj, skrbnik pogodbe (2x)   

                                                
30 št. 172-I/2017, z dne 26. 4. 2017  
31 konto kartica 2914 - volfire, izpis z dne 22. 11. 2017 
32 nakazila z dne 21. 4. 2017 in 1. 6. 2017 
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PRILOGE 

Pregled predložene dokumentacije nadzorovane osebe k kadrovskim zadevam 
(poglavje III / B) 
 
B. 1. TOMAŽ KRIŠELJ, delovno mesto direktor: 
- Zapisnik 8. Seje sveta zavoda št. 8/2015 z dne 17. 2. 2015 
- Zapisnik 8.2 del seje sveta zavoda z dne 26. 2. 2015 
- Objava v Uradnem listu št. 12/2015 z dne 27 .2. 2015 
- Objava na spletni strani Zavoda za zaposlovanje dne 27. 2. 2015 
- Objava na spletni strani javnega zavoda  dne GRS 27. 2. 2015 
- Objava na spletni strani MOK dne 27. 2. 2015 
- Objava v Gorenjskem Glasu dne 27. 2. 2015  
- Kuverta prijava na razpis oddana 5. 3. 2015 
- Zapisnik komisije za vodenje postopka razpisa za delovno mesto direktorja GRS Kranj št. 

1/2015 z dne 10. 3. 2015 
- Zapisnik komisije za vodenje postopka razpisa za delovno mesto direktorja GRS Kranj št. 

2/2015 z dne 17. 3. 2015 
- Vabilo na razgovor št. 107-I/2015 z dne 17. 3. 2015 
- Tabela točkovanja-izbirni postopek z dne 25. 3. 2015 
- Zapisnik komisije za vodenje postopka razpisa za delovno mesto direktorja GRS Kranj št. 

3/2015 z dne 25. 3. 2015 
- Zapisnik 9. Seje sveta zavoda št. 9/2015 z dne 2. 4. 2015 
- Vloga za soglasje k imenovanju direktorja GRS Kranj št. 127-I/2015 z dne 7. 4. 2015 
- Sklep sveta MOK št. 900-14/2015-7-(52/04) z dne 22. 4. 2015 
- Napotnica na predhodni preventivni zdravstveni pregled z dne 24. 4. 2015 
- Sklep o zboru za imenovanje za direktorja št. 153-I/2015 z dne 28. 4. 2015 
- Pogodba o zaposlitvi št.161-I/2015 z dne 28. 4. 2015 
- Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za predstojnika gasilske enote št. 9 z dne 22. 2. 

2016 
- Sklep inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 0611-3821/2016-

2 z dne 19. 1. 2017 
- Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru – Inšpektorat za javni sektor št. 0611-

1502017/14 z dne 5. 9. 2017 
- Zapisnik Inšpektorata RS za varztvo pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 0611-

38821/2016-1 z dne 9. 1. 2017 

 
B. 2. TADEJ KRIŠELJ, delovno mesto kandidat za gasilca 
- Program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec št. 604-35/2012-9 z dne 7. 1. 2013 
- Odredba o imenovanju skupine za preverjanje znanja dne 24. 12. 2015 
- Objava prostega delovnega mesta zavod RS za zaposlovanje z dne 14. 9. 2016 
- Odredba o sestavi komisij in nalogah za izbiro najustreznejših kandidatov za kandidata za 

gasilca z dne 23. 9. 2016 
- Vloga – prijava na razpis oddana dne 23.9.2016, prejeta dne 26. 9. 2016 
- Zapisnik sestanka strokovne komisije z dne 30. 9. 2016 
- Tabela rezultatov testiranja 
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- Poročilo o izvedbi javnega razpisa za prosto DM kandidat za gasilca z dne 24. 10. 2016 
- Obvestilo o izbiri št. 641-I/2016 z dne 28. 11. 2016 
- Pogodba o zaposlitvi št. P 20-02/2016  z dne 30. 11. 2016 
- Elektronska pošta z dne 17. 3. 2017 
- Mentorstvo kandidatom za gasilca- obvestilo št. OU-5-17 z dne 24. 3. 2017 
- Pogodba o zaposlitvi št. P 20-02/2016 (2) z dne 30. 6. 2017 
- Potrdilo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu poklicnega gasilca št. S-22/2017 z dne 

17. 10. 2017 
 
B. 3. KATJA KAVČIČ, delovno mesto Poslovna sekretarka VI 
- Prošnja za odobritev zaposlitve na prosto delovno mesto poslovni sekretar VI z dne 11. 5. 

2016; 
- Elektronska pošta z dne 11. 5. 2016 – Sašo Govekar  
- Razpis za prosto delovno mesto Poslovni sekretar VI v GRS Kranj, datum objave 14. 6. 

2016 
- Objava razpisa na Zavodu RS za zaposlovanje z dne 14. 6. 2016 
- Prijava na razpis za delovno meso Poslovni sekretar VI kandidatke Katje Kavčič je bila 

prejeta 17. 6. 2016 
- Seznam kandidatk 
- Tabela točkovanja z dne 23. 6. 2016 
- Obvestilo o izboru št. 318-I/2016 z dne 24. 6. 2016 
- Elektronska pošta – pogodba o zaposlitvi na vpogled z dne 28. 6. 2016 
- Pogodba o zaposlitvi št. P3-02/2016 z dne 1. 7. 2016 
- Poročilo o izvedbi javnega razpisa za prosto dm poslovni sekretar z dne 6. 7. 2016 
- Pogodba o zaposlitvi št. P 2a-01/2017 z dne 26. 4. 2017 
- Sklep o prenehanju delovnega razmerja z dne 3. 11. 2017 
 
B. 4. BREDA MABIČ, delovno mesto Samostojni strokovni sodelavec VI 
- Sklenitev delovnega razmerja z dne 12. 3. 2003 
- Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas z dne 10. 3. 2003 
- Pogodba o zaposlitvi št. P-04-01-08 z dne 30. 6. 2008 
- Pogodba o zaposlitvi št. P-04-01-09 z dne 30. 10. 2009 
- Diploma št. PS – 99 z dne 6. 5. 2010 
- Obvestilo o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v višji plačni razred na svojem 

delovnem mestu z dne 5. 3. 2015 
- Evidenčni list napredovanja delavca v napredovalnem obdobju z dne 1. 4. 2015 
- Aneks št. 2 k Pogodbi o zaposlitvi št. P-04-01-09 z dne 1. 4. 2015 
- Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, Inšpektorat za javni sektor št. 0611-

138/2015/35 z dne 15. 1. 2016 
- Dodatek k pogodbi o zaposlitvi z dne 1. 4. 2016 
- Pogodba o zaposlitvi št. P-04-01/2016 z dne 1. 5. 2016 
- Prošnja za soglasje k premestitvi na drugo delovno mesto št. 19-2017/I z dne 30. 1. 2017 
- Soglasje k premestitvi MOK št. 100-6/2017 z dne 15. 2. 2017 
- Pogodba o zaposlitvi št. P-04-01/2017 z dne 22. 2. 2017 
- Zaključni zapisnik št. 0611-138/2015/86 z dne 8. 9. 2017 
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B. 5. ANDRAŽ ŠIFRER, delovno mesto namestnik direktorja 
- Pogodba o zaposlitvi št. P 8-03/2016 z dne 28. 9. 2016 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 

št. P01-17 z dne 3. 1. 2017 
- Vabilo na 15. Sejo Sveta zavoda št. 15/16 z dne 3. 1. 2017 
- Zapisnik 15. Seje sveta zavoda št. 15/2017 z dne 9. 1. 2017 
- Vabilo na 17. Izredno korespondenčno sejo št. 17/17 z dne 30. 1. 2017 
- Odgovor Alojzij Ješe z dne 30. 1. 2017 
- Odgovor Marko Mršek z dne 30. 1. 2017 
- Elektronska pošta Kodrič –potrditev zapisnika 15. Seje z dne 1. 2. 2017 
- Elektronska pošta - Rok Kristan z dne 1. 2. 2017 
- Pogodba o zaposlitvi št. P1/N-01/2017 z dne 2. 2. 2017 
- Aneks št.1 k Pogodbi o zaposlitvi št. P 8-03/2016 z dne 16. 3. 2017 
- Soglasje MORS št. 007-29/2013-55-DGZR z dne 10. 8. 2017 
- Elektronska pošta MOK z dne 22. 11. 2017 
 
 


