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Svetnice in svetniki 
Mestni svet 

Stevilka : 
Datum: 

845-3/2019-12-(01/01) 
14.5.2019 

2.A. 
Zupan 

Siovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106 
E: talnislvo.zupana@kranl.sl S: ,",ww.krani.sl 

Zadeva: Zadrzanje izvajanja odlocitve mestnega sveta z dne 20.3.2019 in predlog mestnemu 
svetu za ponovno odlocanje 

Spostovani! 

Na 4.seji mestnega sveta dne 20.3.2019 je mestni svet Mestne obcine Kranj sprejel sklep, da se Tomazu 
Krislju poda soglasje k imenovanju za direktorja Gasilsko resevalne sluzbe Kranj za mandatno obdobje 
2019 - 2023. 
V zvezi z razpisnim postopkom je Mestna obcina Kranj v vednost prejela tozbo, vlozeno na Delovno 
socialno sodisce, ki je bila vlozena s strani neizbranega kandidata v postopku izbora direktorja javnega 
zavoda Gasilsko resevalna sluzba Kranj, kot tudi prijavo neizbranega kandidata na Komisijo za 
preprecevanje korupcije. 
Vsebina obeh dokumentov se nanasa na oCitane hude postopkovne nepravilnosti pri izboru direktorja v 
nadpisanem postopku, kateremu je koncno soglasje k imenovanju podal tudi mestni svet na 4.seji dne 
20.3.3019. 
Mestna uprava je glede na prejete dokumente pricela z zbiranjem informacij, dne 4.4.2019 je Urad za 
tehnicne zadeve pridobil tudi mnenje Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Siovenije za zascito in 
resevanje, v katerem navajajo, da po njihovem mnenju opravljanje storitev zunanjega ponudnika 
informacijskih storitev ni moe steti kot operativne delovne izkusnje na podrocju zascite in resevanje, ki pa 
so bile osnovni pogoj za zasedbo razpisanega delovnega mesta direktor javnega zavoda. 
Nadalje, prejeta tozba in prijava Komisiji za preprecevanje korupcije s strani neizbranega kandidata poleg 
ocitkov 0 neizpolnjevanju osnovnih pogojev g. Tomaza Krislja za zasedbo delovnega mesta, navajata tudi, 
da so bili kriteriji za ocenjevanje prejetih vlog s strani razpisne komisije sprejeti po samem prejemu vlog, 
t.j. po seznanitvi z informacijo, kdo so potencialni kandidati za zasedbo razpisanega delovnega mesta. 
Mestna obcina Kranj je z izkazano skrbnostjo in z namenom preveriti pravilnost postopka veckrat po 
elektronski posti in telefonsko zahtevala predlozitev celotne dokumentacije 0 poteku razpisa, a je 
predsednik Sveta zavoda GARS predlozitev dokumentacije neutemeljeno zavracal, tako da celo do 
danasnjega dneva Mestna obcina Kranj ni prejela zahtevane postopkovne dokumentacije. 

Dodajamo tudi, da je v elektronskem sporocilu z dne 19.3.2019 Tomaz Kriselj navedel, da naj bi bilo med 
izrednim inspekcijskim nadzorom Inspektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami 
(»Inspektorat«) z dne 9.1.2017, (t.j. v casu opravljanja prvega mandata) ugotovljeno, da sam izpolnjuje 
pogoje za zasedbo delovnega mesta direktor, med drugim tudi pogoj »najmanj pet let delovnih izkusenj 
na podrocju resevanja in zascite«. Navedeno ne drzi. 
Iz Zapisnika Inspektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami st. 0611-3821/2016-1 z dne 
9.1.2017 (»Zapisnik«) je razvidno, da vsebinsko Inspektorat izpolnjevanja pogoja »najmanj pet let delovnih 
izkusenj na podrocju resevanja in zascite« sploh ni preverjal. Med »ugotovitvami« v Zapisniku je 
Inspektorat Ie prepisal dolocila Odloka in dolocila Statuta, z vprasanjem, ali Tomaz Kriselj dejansko 
izpolnjuje pogoj »najmanj pet let delovnih izkusenj na podrocju resevanja in zascite«, pa se Inspektorat ni 
ukvarjal, 0 tem ni pregledal niti ene listine, pojasnil pa ni dobil niti od Tomaza Krislja, niti od kake druge 
osebe. Pray tako Sklep Inspektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami st. 0611-
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3821/2016-2 z dne 19.1.2017 (»Sklep«) nima nobenih vsebinskih pojasnil, zakaj Inspektorat steje, da 
Tomai Kriselj izpolnjuje pogoj »najmanj pet let delovnih izkusenj na podrocju resevanja in zascite«. V 
izreku Sklepa je Inspektorat odlocil, da se postopek inspekcijskega nadzora pri zavodu GRS KRANJ ustavi. 
V obrazloiitvi Sklepa pa Inspektorat pojasnjuje, da je bil namen inspekcijskega nadzora (tudi) preveriti 
izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta direktor. V obrazloiitvi Sklepa je Inspektorat se 
navedel, da je bilo v okviru inspekcijskega nadzora ugotovljeno, da zavezanec, glede na namen nadzora, 
ni krsil zakona oziroma drugega predpisa, kar je razvidno tudi iz Zapisnika. Sklep, ki nima razlogov 0 tem, 
zakaj naj bi Tomai Kriselj izpolnjeval pogoj »najmanj pet let delovnih izkusenj na podrocju resevanja in 
zascite«, se glede izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta direktor sklicuje na Zapisnik, ki pa 
pray tako nima nikakrsnih razlogov 0 tem, zakaj naj bi Tomai Kriselj izpolnjeval »najmanj pet let delovnih 
izkusenj na podrocju resevanja in zascite«. Tako Sklep kot Zapisnik torej nimata razlogov 0 bistvenem 
dejstvu, ali Tomai Kriselj izpolnjuje pogoj »najmanj pet let delovnih izkusenj na podrocju resevanja in 
zascite«. Povedano drugace: Sklep in Zapisnik 0 izpolnjevanju navedenega pogoja ne povesta nicesar, 
sklicevanje Tomaia Krislja na izvedeni inspekcijski nadzor pa je nesmiselno in brezpredmetno. 

Ne gre prezreti niti dejstva, da je mandat starim clan om sveta zavoda GARS Kranj v skladu z Odlokom 0 

organiziranju javnega zavoda Gasilsko resevalna sluzba Kranj (Uradni list RS, st. 18/19 z dne 26.3.2019) 
potekel z dnem imenovanja vecine clanov novega sveta zavoda, t.j. dne 17.4.2019. Od tega datuma 
dalje se stari svet zavoda kljub prenehanju njegovega mandata sestaja na sejah in sprejema sklepe, ki 
so brez pravne veljave. Ena od taksnih odlocitev je tudi zavrnitev zahteve ustanovitelja (MOK) po 
posredovanju dokumentacije, vezane na izbor direktorja za mandatno obdobje 2018-2022, druga pa je 
sprejem Statuta GARS Kranj. V kolikor bi hotel svet zavoda veljavno odlocati, bi moral direktor g. Kriselj 
sklicati svet zavoda v novi sestavi, kar pa kljub stevilnim apelom ustanovitelja in novih cia nih sveta 
zavoda ne zeli storiti. 

Razlog za podajo predloga 0 ponovnem glasovanju je v tem, da mora mestni svet za sprejem kvalitetnih 
odlocitev razpolagati z vsemi informaciji in dejstvi, ki pomembno vplivajo na zakonitost ter legitimnost 
sprejetih odlocitev. 

Menimo, da Tomaz Kriselj ob podaji soglasja dne 20.3.2019 ni izpolnjeval pogojev za imenovanje na 
mesto direktorja javnega zavoda GARS KRANJ, posledicno je po nasem mnenju nezakonit tudi sklep 0 

njegovem imenovanju, zato na podlagi 6. odstavka Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 
72/1993 s spremembami in dopolnitvami), predlagam mestnemu svetu ponovno glasovanje 0 podaji 
soglasja g. Tomazu KriSlju k imenovanju za direktorja Gasilsko resevalne sluzbe Kranj za mandatno 
obdobje 2019 - 2023. 

S spostovanjem, 

Priloge : 
33.clen Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 72/1993 s spremembami in 
dopolnitvami); 
Dopis Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Siovenije za zascito in resevanje; 
Prejeta pritozba na Komisijo za preprecevanje korupcije; 
Toiba neizbranega kandidata na Delovno in socialno sodisce; 
Zapisnik Inspektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami st. 0611-3821/2016-1: 
Sklep Inspektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami st. 0611-3821/2016-2 z 
dne 19.1.2017. 
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Zakon 0 lokalni samoupravi 

33. cleo 

Zupan predstavlja in zastopa obcino. 

Zupan predstavlja obcinski svet, ga sklicuje in vodi seje obcinskega sveta, 
nima pa pravice glasovanja. 

Zupan predlaga obcinskemu svetu v sprejem proracun obcine in zakljucni 
racun proracuna, odloke in druge akte iz pristojnosti obcinskega sveta ter skrbi 
za izvajanje odlocitev obcinskega sveta. 

Zupan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splosnih aktov obcine. 

Zupan zadrzi objavo splosnega akta obcine, ce meni, da je neustaven ali 
nezakonit in predlaga obcinskemu svetu, da 0 njem ponovno odloci na prvi 
naslednji seji, pri cemer mora navesti razloge za zadrzanje. Ce obcinski svet 
vztraja pri svoji odlocitvi, se splosni akt objavi, zupan pa lahko vlozi pri ustavnern 
sodiscu zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonorn. 

Zupan zadrzi izvajanje odlocitve obcinskega sveta, ce meni, da je nezakonita, 
ali je v nasprotju s statutom ali drugirn splosnim aktom obcine, in predlaga 
obcinskernu svetu, da 0 njej ponovno odloci na prvi naslednji seji, pri cerner 
mora navesti razloge za zadrzanje. Ob zadrzanju izvajanja odlocitve obcinskega 
sveta zupan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlocitve. Ce 
obcinski svet ponovno sprejme enako odlocitev, lahko zupan zacne postopek 
pri upravnem sodiscu. 

Ce se odlocitev obcinskega sveta nanasa na zadevo, ki je z zakonorn 
prenesena v opravljanje obcini, zupan opozori pristojno ministrstvo na 
nezakonitost oziroma neprirnernost take odlocitve. 



Uprava RS za z.aMito in re~evanje 
Vojkova cesta 61, Ljubljana 
telefon: (01) 471 3302,051 657260 
faks: (01) 43181 17 
e-posta: stanislav.lotric@urszr.si 

---- ---_ . . _- - -- .... . ... . 
From: Vid Krcmar [mailto:Vid.Krcmar@kranj.si] 
Sent: Tuesday, March 26, 2019 11:19 AM 
To: Stanislav Lotric <Stanislav.Lotric@urszr.si> 
Cc: Saso Govekar <Saso.Govekar@kranj.si> 
Subject: Mestna obcina Kranj- Vprasanja 0 uveljavljanju operativnih delovnih izkusenj na podrocju ZIR 

Pozdravljeni, 

Po navodilu vodje Sluzbe za zascite in resevanje v Mestni obcini Kranj Sasa Govekarja Vas prosimo za odgovore. 
Za izbor direktorja GRS so bile zahtevane izkusnje iz podrocja ZIR. 
Razpisni pogoji za izbor v postopku so bili: 

o koncana univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokosolsk'~m strokovnem programu ali magisterij 
stroke (2. stopnja studijskih programov za pridobitev izobrazbe), 

o najmanj stiri leta delovnih izkusenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu, 
o najmanj pet let delovnlh izkusenj na podrocju resevanja In zascite. 

Navedeno je bilo, da se kot delovne izlkusnje steje delovna doba na deJovnern mestu, za katero se zahteva ista stopnja 
izobrazbe in cas pripravnistva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo deJovno razmerje sklenjeno oziroma 
pripravniStvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkusnje se stejejo tudi delovne izkusnje, ki jih 
je javni usluzbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za /(atero se zahteva za enD stopnJo nizja 
izobrazba, razen pripravnistva v enel stopnjo niiJi Izobrazbi. Kot delovne izkusnje se uposteva tudi drugo dele na 
enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkusnje se dokazujejo z 
verodostojnimi Iistinami, iz katerih sta razvidna cas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 

Vprasanja: 

1. Eden izmed razpisnih pogojev za zasedbo delovnega mesta je najmanj pet let delovnih Izkusenj na podrocju 
zascite in resevanja. Ali to pomeni operativna delovna doba znotraj sistema zasCite in resevanja (npr. 
sluzbovanje na URSZR, IRSVDN, poklicni gasilski enoti, poklicnih delovnih mestih znotraj Gasilske zveze 
Siovenijei Gorske resevalne zveze Siovenije ... )? 

2. Ali med delovne izkusnje znotraj sistema zascite in resevanja spada clanstvo v eni izmed prostovoljnih 
resevalnih organizacij oz. nepoklicno opravljanje funkcij v omenjenih organizacijah? 

3. Ali se cas clanstva v raznih resevalnih formacijah (prostovoljno delo) ali nepokllcno opravljanje funkcij v 
omenjenih organizacijah uposteva kot delovna izkusnja ali kot referenca7 

4. Zunanji ponudniki opravljajo razne storite za URSZR (Iogisticna podpora, IT Storitve, razvoj programov oz. 
aplikacij za potrebe sistema ZIR). Ali to sodelovanje predstavnik zunanjega ponudnika (fizicna oseba) lahko 
uposteva kot operativne delovne izkusnje na podrocju zascite in resevanja? 

Prosimo Vas za odgovore, ki bi jih potrebovali danes. 

Hvala vnaprej. 

Pozdrav, 
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REPUBLIKA SLOVENIjA 
l>JlNiSTRSPJO ZA OBRj\MBC 

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIjE 
ZA ZASelTO IN RESEVANJE 

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

Vid Krcmar 
MESTNA 08CiNA KRANJ 
SLOVEN SKI TRG 'I 
4000 Kranj 

Stevilka: 
Datum: 

091 -1/2019~30 ~ OGZR 
04.04.2019 

T: 01 471 3322 

F: 0'1 431 81 '17 

E: gp.dgzr@ursZLsi 

I , 

poctpisnik Darko Sut 
I::z:dajat,alj ,jrgO\l-Qa 
Sravill,. carrtllkata ODAC981EAE 
PoleJ( "/eijavnosti TI 12. 2020 
Cas oodplsa 04_ 04 . . 1019 1.4 ,54 

-~ :-'" -",--- - - 1 
j .. ;·'f ..;. . '-'" " ':' __"\,, _r _ ~ Ii. 0'\.40'" ;'::rilo .. .,i 

lH£i[ __ .=---L---+----~ 
1ft r /11 9 

,Zadeva: Odgovoma vass Vpi'8Sanje 0 !.!Ivreljav!Jai1jl.l operati'Yl'lil1 deiovnih izkusenj na 
podrocju ZIR 

Zveza: Elektronska posta MO Kranj z dne 26.3.2019 sf. DGZR 091 -'1/2019-29 

V zvezi z vasa prosnjo glede izbora direktarja GRS Kranj yam v nadaljevanju posredujem nasa 
pajasnila. 

Uprava Repllblike Slevenije za zaseito in resevanje (URSZR) ni pristojna za delovnopravna 
vprasanja posameznih javnih zavodav s podrocja gasilstva, saj so Ie ta ustanovljena na podlagi 
Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, 5t. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), njihove 
ustanoviteljice pa so posamezne obcine. URSZR lahko podaja dolocene odgovore, ki se 
nanasajo na posebno ureditev v Zakonu 0 gasilstvu (Uradni list RS, st 113/05 - uradno 
preciseeno besedilo - ZGas) in ZakonLl 0 varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami Uradni 
list RS, 5t 51/06 - Llradno precisceno besedilo in 97/10 - ZVNDN), ki veljajo za poklicno dele 
na padrocju varstva pred naravnimi in drugimi nesrecamL Vasa zadev8 sodi v pristojnost 
Ministrstva za javno upravo ali Ministrstva za delo, druzino, socialne zadeve in snake moznostL 

VPRASANJE 1: 
Skladno z 29. tocko 8. elena ZVNDN js javni lIslllzbenec na podrocju zascite in resevanja tisti, 
ki poklicno opravlja delo na podrocju zascite in resevanja v lokalni skllpnosti, v sirsi 
samollpravni oziroma driavnem arganu, ter javni UslLlzbenec, zaposlen v inspektoratLI za 
varstvo pred naravnimi in drLlgimi nesrecami. Zakon je tu jasen in v zvezi stem ne doloca 
nobene izjeme. 

VPRASANJE 2: 
Gleda na odgovor v prejsnji tocki, in pa glede na 13, toeko 6. elena Zakona 0 javnih usluzbencih 
(Uradni list RS, s1. 63/07 - lIpb, 65/08 in 40/12 ~ ZUJF), ki opredeljuje delovne izl<usnje, po 
nasem mnenjLI med delovne izkusnje ni mogoce steti clanstvo v prostovolinih resevalnih 
organizacijah oziroma nepoklicno opravljanje fLlnkcij, 

VPRASANJE 3: 
Odgovor ze poel 2, 

VPRASANJE 4: 

Nemogoee je, po nasem mnenju, »sodeiovanje zLlnanjega ponuclnika raznih storitev za 
URSZR«, steti za operativno de/Ollne izkusnjQ, Sicer pa je tuO! ta odgovor ze vsebovan pod 2. 

ldentifikacijsko §t. za 00'1: (Sl) 47978457, ivlS' 2399229000, TR.R: 01100-6370191114 



Ponovno poudarjamo, cla URSZR nima pristojnosti glede podajanja mnenj v kadrovskih 
postopkih, ki jih izvajate v iVJestni obcini Kranj. 

S spostovanjem, 

Poslano: 
naslovnik 

Ini ciirektor 



~lina Globocnik 

Komisija za prepreCEVanJe korupcije 

DUllajska cesta 55 

1000 Ljubljana 

O D VETNICA 

-\1 
/ 

Up ~/~tfli!~ 
,1/L,;/J2-(.~n 

IVf2..A : Razpls in izblra direktorJa Javnega zavoda Gasilsko resevalna sluzba Kranj / . J J 3. /' 
ZADEVA ; Prijava koruptivnega ravnanja 

Sposto\fani, 

pisem \lam po pooblastilu moje stranke Mateja Kejzarja, rajenega 29.07,1969, Cesta taicev 81, 4000 

Kranj, v zvezi z razpisam in izbiro direktorja javnega zavada GasHsko rese\ia~na s~uzba Kranj in prijavljam 

kOfllphvno ravnanje predsednika sveta zavada, gospoda Draga Coma, 

Imenovanl je kot predsednik Sveta zavoda in predsednik Razpisne komisije za direktorja javnega zavoda 

GasHsko re5evalna sluzba Kranj jzbral svojega osebnega 111 strankars-kega prijatefja Tomaia Krisfja, ceprav 

bi se zaradi navedenega v skladu z Zokonom 0 integriteti in preprecevanju korupclje iz obeh moral izlociti. 

Postooek je kat predsednik lzpefial nezakonito, saj je lzbirna komisija dne 12.02.2019 najprej odprla 

prosn,ie prijavJjenih kandidatov .. potem pa je na podlagj prejetlh prosenj na dopisni seji dne 15.02.2019 

dopotnHa razp!sne pogoje in jih tockovala taKa, da je Tarnaz Kriselj doseget najl/eC tack in bi! izbran la 

direktorja. 

To€ko'lanje ZQ zasedbo delovnes,:) mesta ie lzbima komisija pod vodstvom predsednika postavila ta~o, 

da te bilo sledn1e pisano na koza Tomazu Krisllu !11 zaradi tega niso bHe dodane nobene dodatne tocke 

npr. za dodatna lIsposabljanJa in kvalifikacije 50 podrocjCl resevanj a in zasCtte, mednarodne izkusnje, 

'" . fzbrani kandidat slednjega nima, en Wj jezik pa po !astnih trditvah obvlada samo na nlvoju 

osnovnega sporazumevanja. Poleg tega pa 50 tOCKOV2di kar pogoj e za razpis delovnega mesta. 

NadalJe se tudi ni preverja!o, ali imenovani izpolnjuje pogoje la zasedbo delovnega mesta. Eden pod 

pogojev je bil pet let delovnih iZKusenj na podrocju resevanja in z3scite, Izbrani kandidat teh defovnfh 

izkusenj nima, nlti s casovnega, niti z materiainega vidika, saj se je do 05.05,2015 ukvarJal z izdelovanjem 

spletnih aplikacij. Tako je sicer naredil spletno 8plikadjo za dejavnost resevanja in zascite, ampak je 

naredil tudi spletne apiikacije za solstvo, za letaistvo. Logicno je, da to ne pameni, da ima izkusnje iz 

letalstva ali iz poucevanja. Taka jill ne more imetr tudf iz podrocja resevanja in zascite. 

. t-~ " 4' ....... ( ' H", t < • I • J ll ,;, ; ~!. \1) 

P -:j r~ • J t . J'J' jtn ( 1J-".l J!J" ,/ , 4 
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Razpisna komisija je izbranemu kandidatu 2a program dela podelila vse rnozne tocke, ceprav je kat 

program deia prilozi! letni nacrt dela, katerega pC! ni pripr~l/ljal sam, ampak ga je pripravil skupaj z 

ostalimi sodelavci. 

Vse podrobnosti in dokazi izhajajo iz priloge k ternu dopisu. 

Tako je vee kat oeitno, da pri postopku izbire direktorja javnega zavoda Gasi/sko resevalna sluzba Kranj 

ni bila spostovana integriteta, sama izbira direktorja pa je bila koruptivna. 

Prosim Vas, da predmetno vlogo \fzarnete v obravnavanje in me 0 Vasih vseh nadaljnjih aktilfnostih sprati 

obvescate. Za 'lisa dodatna vprasanja sem Vam na voljo na spodaj napisanih koordinatah. 

Sspostovanjem, 

V Kranju, dne 08.03.2019 

Priloga : 

Odvetnica Nina Globocnik 

Or vetnjca Nina Globo<:nlk 
~ l hal;eva ulic~ S, Jtcon "'rn"'l 

.; tozba na DSS Zunanji oddelek v KranJu zaradl razveljavitve sklepa 0 izbiri in zarad; ponovltve 

izblrnega postopka 

y' kopija pooblastlla 

Paslati v vednost: 

y Zupanu Mestne obclne KranJa, Matjazu Rakovcu, Slovenski trg 1,4000 Kranj - priporoceno 

V' Podzupanu Mestne obcine Kranja, Janezu Cernetu, Slo'lenski trg 1,4000 Kranj - priporoceno 

y i<omisiji za volitve in imenovan}a mestnega sveta Mestne obcine Kranj, Siovenski trg 1, 4000 

KranJ - priporoceno 

Poslati priporoceno! 



Nina Globocnik 
ODVETNICA 

DELOVNO IN SOCIALNO SODlseE v UUBUANI 

ZUNANJI ODDELEK V KRANJU 

NAZORJEVA 1 

4000 KRANJ 

Opr. st.: 

TO~ECA STRANKA : MATEJ KEJtAR, rOJen 29.07.1969, Cesta talcev 81, 4000 Kranj, ki ga zastopa 
odvetnica Nina Globocnik iz Kranja 

TO~ENA STRANKA : GASILSKO RE~EVALNA SLU~BA KRANJ, Blel 
stevilka SI 65639642, matitna stevilka 5015561000 

TOlBA 

Odvetnica Nina GloboCnik 

zaradl razveljavitve sklepa 0 Izbfri in 
zaradl ponovitve izb/mega postopka 

2x 
priloge 2 X 

pooblastilo 

Matic"na st.: 2553945000 Dave"na st .: 5184227109 IBAN : 5156 61000001 5801 453 (Delavska hranilnica d.d.) 
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I. (razpls) 

Tozena stranka ozlroma svet zavada je dne 01.02.2019 v Uradnem listu RS objavlla razpis za 
prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda gasilsko resevalne sluzbe Kranj. 

Razpisni pogoji so bili: 

o koncana univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokosolskem strokovnem 
programu ali magisterij stroke (2. stopnja studijskih programov za prldobitev 
izobrazbe), 

o najmanj Stirlleta delovnih izkusenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu, 
o najmanj pet let delovnlh izkusenj na podroeju resevanja in zaseite. 

Navedeno je bilo, da se kot delovne izkusnje steje delovna doba na delovnem mestu, za katero 
se zahteva ista stopnja izobrazbe in cas pripravnlstva v lsti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali 
je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravnistvo opravljeno pri istem ali drugem 
delodajalcu. Za delovne izkusnje se stejejo tudi delovne izkusnJe, kl Jlh je javni usluzbenec 
pridobll z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za enD stopnjo nlija 
izobrazba, razen pripravnistva v enD stopnjo niiji izobrazbl. Kot delovne izkusnje se uposteva 
tudi drugo delo na enakl stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. 
Delovne izkusnje se dokazujejo z verodostojnlmi IIstinami, Iz katerih sta razvidna eas opravljanja 
dela in stopnja lzobrazbe. 

K prijavi z zivljenjepisom je bilo potrebno priloziti naslednja dokazila: 

o pisno izjavo 0 izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leta in ustanova, pri kateri je bila pridobljena, 

o pisno izjavo 0 izpolnjevanju pogoja glede dolzlne zahtevanih delovnih izkusenj, ki jih 
je kandidat pridobil z opravljanjem del in nalog na vodilnih ali vodstvenih delovnih 
mestih. V povezavi z navedenim kandidat v izjavi navede opis delovnih izkusenj ter 
obdobje delovnega razmerja oziroma delovnih razmerij (dan, mesec, leto), pri cemer 
mora Iz opisa nedvoumno izhajati, da so delovne izkusnje kandidata pridobljene iz 
opravljanja del in nalog na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu oziroma 
delovnih mestih, 

o pisno izjavo 0 izpolnjevanju pagoja glede doliine zahtevanih delovnih izkusenj na 
podrocju resevanja in zascite, 

o Izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoijuje Svetu zavoda Gasilsko 
resevalna sluiba Kranj pridobitev padatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da 
kandidat ne soglasa, bo moral sam predloziti ustrezna dokaziia. 

Prednost pri izbiri so imeli kandidati s poznavanjem probiematike resevanja in zascite v Mestni 
obeini Kranj ter prilozenim programom dela in razvoja javnega zavoda Gasilsko resevalne sluzbe 
Kranj. 

Dokaz: 
v' razpis 



II. (prosnja toiece stranke) 

Tozeca stranka se je v danem Ji roku javila na razpis. Izpolnjevala je vse pogoje. In sicer irna: 

~ ustrezno stopnjo izobrazbe - po izobrazbi je varnostni inzenir in univerzitetno dlplomirani 

organlzator dela; 

~ opravljen strokovni izpit za predstojnika gasilske enote; 

~ ustrezne izkusnje na vodilnih ali vodstvenih delovnih rnest, za katere se je zahtevala enaka 

stopnja izobrazbe kot za razpisano delovno rnesto In sieer je bil oziroma je: 

• vodja gasilske izmene (GRSK) od 01.07.1999 do 30.06.2006; 

• strokovni vodja zavoda (GRSK) od 01.07.2006 do 30.06.2008; 

• poveljnik gasilske operative (GRSK) od 01.07.2008 do 17.04.2017; 

• sarnostojni strokovni sodelavee za upravljanje ob nesrecah pri Rdecem Krizu 

Siovenije od 18.04.2017 do danes; 

kar porneni, da irna najmanj 19 let delovnih izkusenj na vodstvenih oziroma vodilnih delovnih 

mestih; 

~ tudi mednarodne delovne Izkusnje, saj je ze od leta 2016 clan Sku pine za koordinacijo in oeeno 

stanja pri pisarni Zdruzenih narodov za koordinaeijo humanitarnih zadev; 

~ stevilna priznanja Civilne zascite in odlikovanje Gasilske zveze Siovenije za hrabrost; 

~ osnovno znanje arabscine in nemscine in samostojno uporablja anglescino; 

~ znanje Iz stevilnih podrocij, potrebnih za dele v eivilni zaseiti, prldobljenih tako dorna kot v tujini 

in so vsa potrdila v zvezi s slednjimi razvidna iz njegove prosnje. 

Dokaz; 

./ zaslifanje toiece stranke 

./ prosnja tolece stranke za razpis na defovno mesto 

III. (sklep 0 izbiri) 

Tozeea stranka je v ponedeljek, dne 04.03.2019 s priporoceno posto prejela sklep tozene stranke, 

datiran na dan 01.03.2019, st.: 86-1/2019, iz katerega izhaja: 

"SKLEP 5.1.: Za direktorja javnega zavada Gasilsko resevafne sluibe Kranj za mandatno obdobje 
2019 - 2023 se imenuje Tomala Krislja. Svet zavada na podlagi 3. odstavka 40. elena Statuta 
javnega zavoda Gasilsko resevalne siuibe Kranj, za soglasje k imenovanju Tamala Krlslja z5a 
direktorja javnega zavada Gasilsko resevalna sluiba Kranj, zaprosi ustanovitelja, Mestno obcfno 
Kranj. 

V skladu oS sklepam 4. seje razpisne komisije, do predsednik Razpisne kom/slje abvesti astale 
kandidate, do nisa bili izbrani sparocam, da kandidat MATE} KEllAR, stanujoc Cesta talcev 81, 
4000 Kranj, ni bi! izbran v izbirnem postopku imenovanja direktarja javnega zavoda gasilsko 
resevalna sluzba Kranj.«( 

Iz obrazlozitve izhaja, da je razpisna komisija kandidate ocenjevala in sieer: 

~ je za strokovno izobrazbo za magisterij priznala 5 tock; 

~ je za delovno dobo na ustreznih vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih priznala med 20 in 40 

tock; 



) je za dolzino zahtevanih delovnih izku~enj na podrocju resevanja in zascite priznala med 10 in 
20 tock; 

) za program dela pa samo 25 tock (dodala je ~e kriterij Izpolnjevanja kriterlja v casu mandata, ker 
pa bi tukaj lahko tocke prejel samo Izbrani kandldat, je vsem kandidatom Iz tega naslova v 
ocenjevanju prlznala 15 tock). 

Sklep tozene stranke, datiran na dan 01.03.2019, st.: 86-1/2019, je nezakonit Iz treh razlogov: 

) z njegovim sprejetjem je bi! krsen postopek za izvedbo razpisa, krsitev pa je bistveno vplivala na 
izbiro kandidata; 

) izbrani kandidat ne Izpolnjuje v razpisu dolocenih pogojev, k prosnji za zaposlitev pa je celo kot 
program za dele zavoda prilozil dele drugih avtorjev; 

) tozeca stranka je bila napacno ocenjena; 

vse Iz razlogov, kot sledi v nadaljevanju. 

Na tem mestu tozeca stranka se poudarja, da jl je tozena stranka dovolila vpogled v razpisno 
dokumentacijo, pri cemer pa ji ni dovolila koplrati listin. Zaradi navedenega tozeca stranka sodlScu 
predlaga, da tozenl stranki naloii predlozitev celotne razplsne dokumentacije, zlasti pa: 

) zapisnika 4. seje razpisne komisije z dne 25.02.2019 0 ocenjevanju kandidatov ozlroma zapisnik, 
iz katerega bo razvidno ocenJevanje poSameznega kandidata in iz katerega bo podan razgovor 
znjim; 

) zapisnlka dopisne seje razpisne komislje z dne 15.02.2019, na katerl so bili sprejeti kriteriji za 
ocenjevanje; 

) prosnje kandidatov in prosnjo izbranega kandldata, Iz katere bo jasno razvidno, kaj je prislo s 
prvo kuverto In kaj je prislo z drugo kuverto; 

) zapisnlka seje razplsne komisije z dne 12.02.2019, Iz katerega je razvidno, kdaj so se odpirale 
kuverte kandidatov In kdaj se je preverjalo, ali so kandldati oddali popolne vloge. 

Sklep tozene stranke, datiran na dan 01.03.2019, st.: 86-1/2019, je nezakonlt Iz dveh razlogov: 

) z njegovim sprejetjem je bil krsen postopek za izvedbo razpisa, krsitev pa je blstveno vplivala nCii 
izbiro kandidata; 

) izbranl kandldat ne Izpolnjuje v razpisu dolocenih pogojev, k prosnji za zaposlitev pa je celo kot 
program za dele zavada prilozil dele druglh avtorjev; 

vse iz razlogov, kot sledi v nadaljevanju. Na tem mestu tozeca stranka se poudarja, da ji je tozena stranka 
dovolila vpogled v razpisno dokumentacijo, pri cemer pa ji ni dovolila kopirati listin. 

Dokaz: 

./ sklep tolene stranke, datlran na dan 01.03.2019, It.: 86-//2019 

./ ocene posameznlh kandidatov - na} po nalogu sad/fea v spls predlaii tolena stranka 

./ zgaraj predlagani dokumenti, katere no] po na/ogu sad/fea predloii tolena stranka 

./ zapisnlk vpog/eda v razplsno dokumentacljo 

IV. (za izvedbo razpisa je bil krsen postopek, krsitev pa je bistveno vplivala na izblro kandidata) 

Predsednik razpisne komisije in predsednlk sveta toiene stranke Drago Corn je osebni In strankarski 
prijatelj Tomaza Krislja. Navedeno izhaja iz dveh prilozenih fntngrafij, pa tudi sicer je slednje v Kranju 
splosno znano. Tozeca stranka v zvezi stem predlaga zaslisanje Draga C~rna, po potrebi, v kolikor se bo 
osebno in strankarsko prijateljstvo zanikalo, pa bo tozeca stranka predlagala za zaslisanje tudi druge 



price. Zaradi navedenega bi se moral Drago Corn kat predsednik razpisne komlsije in tudi kot predsednik 
sveta zavada moral izkljucitl, pa se nl. Stem je bi! krsen 37. "en Zakona 0 integritetf in preprecevanju 
korupcijel. Drago Corn se kot predsednlk razpisne komlsfje nl Izloeil, nlti ni 0 tem obvestll ostalih akterJev 
v predmetnem postopku, kat mu nalaga 38. Clen Zakona 0 integriteti in preprecevanju korupcije2. Taksne 
prijateljske In strankarske vezl pa so imele za posledlco, da je bil na razpisu za direktorja zavoda Izbran 
Tomaz Krlselj. 

Temu posledfcno, ali pa tudi neodvisno od tega, je razpisna komisija najprej prosnje odprla, kar Izhaja iz 
zaplsnika z dne 12.02.2019, kasneje, dne 15.02.2019 pa je z dopisno sejo sprejela krlterfje, na podlagi 
katerlh Je Izbrala najustreznejsega kandldata. Torej je razpisna komlsija pogoje za zasedbo delovnega 
mesta direktorja jovnego zavoda gasilsko resevalne sluzbe Kranj prilagodiia prosnjl Tomaza Krlslja. 

Namesto da bl ovrednotila program dela In deJovne izkusnje je ponderiraJa izpoJnjevanje osnovnih 
pogojev za zasedbo deJovnega mesta. ~e je razpisna komisija ze ob razpisu nameravala ponderirati 
izpolnjevanje deJovnlh pogoJev, potem bi morala te ponderje tudi obJavitl. Pa jlh nl, saj jih je sprejeJa 
sele, ko je vldeJa prosnje vseh kandldatovl Taksno postopanje pa je nezakonito In v nasprotju 5 

slovenskim pravnim redom in Ustavo RS. 

Tozena stranka je 5 svojim ravnanjem posegJa tudl v z Ustovo RS varovone pravice In svobosCine tozece 
stranke in slcer je biJa z ravnanjem tozene stranke krsena pravica enakosti pred zakonom (14. tlen 
Ustave RS) in pravica do svobode deJa,s katero mora biti vsakomur pod enakimi pogo}i dostopno vsako 
deJovno mesto (49. elen Ustove RS). 

DOlcoz: 

0/ /otogrofije - 2 x 
0/ zoslJJanje Drago Coma, vabltl na naslov tolene stronke 
0/ zap/snlk doplsne seje razplsne Icomlslfe z dne 15.02.2019, no koteri so bill sprejetl kriterijllo ocen}evonje - nol po 

nalogu sodl!te predloii toleno stranko 
0/ zopisnik se}e razpisne kom/slje z dne 12.02.2019, Iz koterega je razvidno, Icdoj so se odpirale kuverte kandldatav in 

kdoj se je preverjalo, all so kand/dat; oddall popo/ne vloge - no} po na/ogu sod/~ta predloz; tolena stranka 

V. (Izbrani kandidat ne Izpolnjuje V razpisu dolocenih pogojev} 

Izbrani kandldat pogoja najmanj pet let delovnih lzkusenj na podrocju resevanja In zascite ne 
izpolnjuje. Prl tozeni stranki Je zaposlen sele od 05.05.2015. 

Pred tem je po lastnih izjavah vee let vodil druzjnsko podjetje (da gre za druzinsko podjetje je 
razvidno Iz izpisa iz sodnega registra, sa] sta preostala druzbenika najbrz njegova otroka, glede 
na to, da imajo enake priimke) z imenom LOGOS.si, PODJETJE ZA RACUNALNISKI IN~ENIRING, 

f 37. ~Ien (dolinost Izogibanja nasprotju interesov) (1) Uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali mozno 
nasprotje interesov in mora storitl vse, da se mu Izogne. (2) Uradna oseba svoJe funkcije ali s/uzbe ne sme uporablti 
zato, da bi sebi ali komu drugemu uresnicila kak~en nedovoljen zasebnllnteres. 

2 38. ~Ien (posledice neupo§tevanja dolznosti izogibanja) (1) ~e z drugim zakonom ni doloeeno drugace, mora 
uradna oseba, ki ob nastopu sluzbe ali funkcije ali med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali moinost, 
da bi do njega prislo, 0 tem takoj pisno obvestiti svojega predstojnika, ce predstojnika nima, pa komisijo. Db tem 
mora tako] prenehati z delom v zadevl, v katerl Je pri~lo do nasprotja interesov, razen, ce bi bilo nevarno odla~ati. 
(2) Predstojnik ozlroma komisija 0 obstoju nasprotja interesov odloelta v 15 dneh in s svojo odloeitvijo takoj 
seznanita uradno osebo. 



d.o.o .. I.e to se ukvarja z racunalniSkim inzeniringom, specializirali so za izdelavo spletnih 
inforrnacijskih sisternov za znane narocnlke, med katerirni so vrtci, osnovne, srednje in glasbene 
~ole, gasilci, lovci in gorskl resevalci. Navedeno izhaja iz spletne strani ornenjenega podjetja. 
Torej se podjetje, kjer je bit izbrani kandidat zaposlen ne ukvarja s podrocjern resevanja in 
zascite. 

Izbrani kandidat je v svoji prosnji in tudi izjavi, da ima ustrezne 21 letne delovne izkusnje s 
podrocja resevanja in zascite navedel: 

.;' izkusnje iz Uprave RS za zascito in resevanje, pri tem pa ni navedel, kaj je tam delal, niti 
ni navedel, da bi bil tam zaposlen, komisija pa ga tega podatka tudl ni preverjala; 

.;' izkusnje iz izobrazevanj v Ie za zascito in resevanje IG; 

.;' nacrtovanje in izdelavo sistema SPIN ad leta 2006 do danes; 

.;' nacrtovanje in izdelava sistema GESP ad leta 2009 do danes; 

.;' nacrtovanje In izdelava sistema WAP 112 do danes; 

pri tern pa ni navedel, kaj to pomeni, kaj je dela!, komisija pa tega podatka tudi ni preverjala 
(kar ponovno kaze na to, da je bil razpis navidezen in prirejen). Vse navedeno izhaja iz prosnje 
izbranega kandidata. 

Toieea stranka je preverila produkte druibe LOGOS.sI, d.o.o. in tam nasla produkt SPIN. Gre za 
informacijski sistern porocanja 0 intervencijah In nesreeah, ki je bi! razvit za potrebe Uprave RS 
za zaseito in resevanje. Izdelan je kot spletna aplikacija. Osnovi namen aplikacije je: (a) izdelava 
poroell 0 nesrecah javljenih centrorn za obvescanje (112); (b) izdelava porotil 0 nesreeah 
vodjern intervencij ter obmocnim enotam Zavoda za gozdove; (c) izdelava dnevnih porocil 0 

pomembnejslh dogodkih s podroeja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami, (d) 
graficnl prikaz trenutnega stanja lokacij In podatkov 0 nesrecah v Sioveniji, (e) izdelava porotil 
a prevozih vode, (f) Izdelava letnih statisticnih porocil s podrocja sistema varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrecami. V slstem parocanja so vkljuceni vsi centri za obveseanje in ostale enote 
za za~cito in resevanje v Sioveniji. Sistem aktivno uporablja vee kat 3500 uporabnikov. Paleg 
tega pa so nekateri deli sistema, preko spletnih strani Uprave RS za zaseito in resevanje, 
neposredno dostopni neregistriranim uporabnikorn. 

Podobne karakteristike imajo tudi ostali projekti, na katerih je Izbranl kandidat predstavil svoje 
izkusnje s podrocja resevanja In zaseite, In sicer sistem WAP 112 predstavlja tekstovni klic v sili 
na 112, sistern GESP pa predstavlja informacijski sistem uprave RS za zascito In resevanje za gasilske 
enote ~Irsega pamena. 

Torej irna izbrani kandidat izkusnje iz Izdelave spletnih aplikacij in ne izkusnje iz padro~ja 
resevanja in zascite. Ce razpis in izbira ne bi bila prirejena, bi razpisna komlsija slednje preverila 
in ugotovila, da izbrani kandidat ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega rnesta direktorja pri 
tozeni strankl. Ker je pri tozeni stranki zaposlen sele od 05.05.2015, izbrani kandldat razpisnega 
pogoja za zasedbo delovnega mesta direktorja tozene stranke ne izpolnjuje, saj izdelava 
spletnih aplikacij se ne pomeni, da irna nekdo konkretne delovne izkusnje (po tej logiki ima 
izbrani kandidat tudl izkusnje iz lova, Iz letalstva in iz solstva). 



Glede na to, da je izbrani kandidat podal izjavo, da ima izkusnje iz podrocja resevanja in zascite, 
se tozeci stranki celo postavlja vprasanje kazenske odgovornosti za taksno izjavo, saj ve oziroma 
bi moral vedeti, da taksnih izkusenj nima. 

Dokaz: 
-/ dokumentac/ja izbranega kandidata, podana v postopku prijave na prosto delovno mesto - naj po pozivu 

sodisca predlazi toiena stranka 
-/ izpis Iz sodnega reglstra za GRSK iz katerega je razvldno, kdaj se je izbrani kandidat tam zaposlll 
-/ spletna stran podjetja LOGOS.SI- predstavitev 
-/ spletna stran podjetja LOGOS.SI- produkti 
-/ spletna stran podjetja LOGOS.SI- predstavitev produkta SPIN 
-/ zgodovinski izpis iz sodnega registra za druibo LOGOS.SI 

VI. (tozeca stranka je biJa napac:no ocenjena) 

Tozeca stranka za vsak slucaj, v kolikar bi sodi~ce ugotovilo, da je bil razpis zakonit in da izbrani kandidat 

izpalnjuje pogoje za direktarja tozene stranke se dodaja. 

Tozeca stranka je bila napacno ocenjena v zvezi s kriterijem izkusenj na vadilnih in vodstvenih delovnih 

mestih in sieer bi tam glede na razpisne pogoje morala prejeti 20 tock, prejela pa jih je samo deset. Tako 

bi bila izenacena z izbranim kandidatom in bi moral biti odlocilen za izbiro program dela. 

In se, izbrani kandidat je kot program dela prilozil Plan dela, ki ga je pripravljal kot direktor druzbe skupaj 

s strokovnim vodjem in racunovodsko sluzbo. Tudi tukaj se tozeci stranki postavlja vprasanje kazenske 

odgovornostj izbranega kandidata. Torej je kot program dela in razvoja tozene stranke prilozil delo, ki ni 

izkljucno njegovo, s cemer je po vsej verjetnostl krsil avtorske pravice ostalih deleznikov. Ce br bila 

komisija pravilno izbrana, in bi odloc:ala strokovno, mu na taksen program dela nikoli ne bi dala vseh 

tock. Ker pa se Je odlocalo po politicni in prijateljski pripadnosti pa je odlocitev bila taksna kat je, torej 

nezakonita tudi prj sami Izbjri. 

Dokaz; 

-/ Zaslisanje tozeee stranke 
-/ Pro~nja s prilogami tolene stranke 
-/ Prosnja s prilogami izbranega kandidata - naj po na!ogu sodisca predfoii tozena stranka 
-/ zaplsnik 4. seje razpisne komisije z dne 25.02.2019 a ocenjevanju kandidatov oziroma zapisnik, iz katerega 

bo razvidno ocenjevanje posameznega kandidata in iz katerega bo podan razgovor z njim - naj po nalogu 
sodisca predloli toiena stranka 

Glede na navedeno tozeca stranka, prisiljena V tozbo, predlaga, da sodisce po opravljeni glavni 
obravnavi 

od loci: 

1. Sklep Sveta Gasilsko resevalna sluzbe Kranj stevilka 5.1., ki se glasi: »Za direktorja 

javnega zavoda Gasilsko resevalne sluzbe Kranj za mandatno obdobje 2019-2023 se 

imenuje Tomaza Krislja. Svet zavoda na podlagi 3. odstavka 40. elena Statuta javnega 

zavoda Gasilsko resevalne sluzbe Kranj, za soglasje k imenovanju Tomaza Krislja za 

direktorja javnega zavoda Gasilsko resevalne sluzbe Kranj, zaprosi ustanovi~elja, Mestno 

obeino Kranj.« se razveljavi. 



2. Izbira direktorja Gasllsko resevalna sluibe Kranj se ponovi pred drugo razpisno kornlsljo 
In pod pogoji, objavljenlrni v Uradnern listu RS, ft.: 7/2019, Z dne 01.02.2019. 

3. Tozena stranka Gasllsko resevalna sluiba Kranj, Bleiwelsova cesta 34, 4001 Kranj, dav~na 
stevilka 51 65639642, matl~na stevilka 5015561000, je dolzna toie~l strankl MATEJU 

KEJ~RJU, Cesta talcev 81, 4000 Kranj, povrnitl stro~ke tega postopka v 8 dneh od dne 
pravnomo~nosti te sodne odlofbe, v prlmeru zamude z zakonitimi zamudniml obrestrni 
od poteka paricljskega roka dalje do dne pia fila, pod izvrsbo.« 

V Kranju, dne 08.03.2019 

TOLECA STRANKA 

Stroskovnik: 

• pregled listin in posvet s stranko - TS 39 - 100 tock 
• toiba zaradi odpovedi pogodbe 0 zaposlitvi - TS 15 - 300 tock 
• materialni stroski - 2 % 

• Sodna taksa po odmerl 
+22 % DDV 
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o izrednem inspekcijskem nadzoru na podrocju gasllstva prj Gasilsko resevaln; sluzbi Kranj (GRS 
Kranj) , Blejweisova cesta 34, Kranj, maticna stevilka 5015561000 (v nadaljnjem besedilu 
zavezanec), ki ga je na osnovj 103. elena Zakona 0 varstvu pred naravnimi in drugimi nesreeami 
(Uradni list RS, st. 51/06 - uradno preciseeno besedilo in 97/10) in Zakona 0 inspekcijskem 
nadzoru (Uradni list RS, st 43/07 - uradno preciseeno besedilo in 40/14) 9. 1.2017 opravila Mateja 
Rokvie, inspektorica Inspektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami. 

Pri nadzoru je sodeloval g. Tomaz Kriselj, direktor, odgovorna oseba. 

Namen inspekcijskega nadzora je preveriti izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta 
direktor ter izpolnjevanje pogojev za prejemanje dodatka za stalnost na osnovi 106.d elena 

-------~lakona 0 varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami. 

Inspekcijski nadzor je opravljen s pogovorom s prisotnim na nadzoru ter vpogledom v naslednje 
dokumente: Odlok 0 organiziranju Javnega zavoda Gasilsko resevalna sluzba Kranj, Statut 
Javnega zavoda Gasilsko resevalna sluzba Kranj, katalog delovnih mest - opis del in nalog 
direktorja (priloga Pravilnika 0 notranji organizaciji In sistemizaciji delovnih mest v Gasilsko 
resevalni sluzbi Kranj) in potrdilo 0 opravljenem strokovnem izpitu. 

Zavezanec je bil opozorjen, da se v inspekcijskem postopku uporabljajo tudi dolocila Zakona 0 

-.. splosnem upravnem postopku (Ur.list RS, st. 24/06 - UPB2, 105/06 -ZUS1, 126/07,65/08,8/10 
in 82/13), kl v 11. tlenu dolota, da morajo stranke pred organom govoriti resnico. Kazenski 
zakonik (Ur. list RS, st. 50/12 - KZ-1-UPB2 in 6/16 - popr.) doloea, da je krivo pricanje kaznivo 
dejanje, ki se kaznuje z zaporom do treh let (284. tlen). 

UGOTOVITVE 

GRS Kranj je enota VI. kategorije. V 6. clenu Odloka a organiziranju Gasilsko resevalne sluzbe 
Kranj (Uradhllist RS. st. 36/98 in spremembe), so doloceni organi zavoda: svet zavoda, direktor 
zavoda in strokovni svet. 

G. Kri5elj od 5. 5. 2015 opravlja naloge direkto~a Gasilsko resevalne slutbe Kranj. G. Kriselj je 
zakljucil magistrski studij na Fakulteti za logistiko. V 38. clenu Statuta Javnega zavoda Gasilsko 
resevalna slutba Kranj (Uradni list RS. 5t. 85/08) je doloceno, da je posiovodni organ zavoda 
direktor, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavada. V 39. clenu statuta je doloeeno, da je za 
direktorja zavoda lahko imenovan, kdor poleg z zakonom doloeenih pogojev, izpolnjuje se 
naslednJe: koneana univerzitetna izobrazba (V11I2 stopnje) tehnicne, organizacijske ali druge 
ustrezne smerl; najmanj stiri leta delovnih izkuSenj na vodifnem ali vodstvenem delovnem mestu /J ) /I : najmanj pet let delovnih Izk<ffienj na podrogu ,.<evanja In za§eite 

&kJ (j!/ '--- ldentifikacijska at za DDV:. (SI) 47978457, M$: 2399202000, TRR: 01100-6370191114 



V 10. clenu Odloka 0 spremembah ;n dopo/nitvah Odloka 0 ustanovitvi Javnega zavoda Gasllsko 
resevalne sluzbe Kranj (Uradn! list RS, st. 100/2007) je med drugim do/oceno, da direktor kot 
poveljnlk GRS KranJ organizlra, vodi in usklajuje strokovno <;jelo enote, ter da .skrbi za 
intervenciJsko pripravijenost in vodi Intervencije. OmenJene naloge so zapisane tudi. v 0pisu del In 
nalog direktorja v katalogu delovnih mest (priloga Pravilnlka 0 notranji organlzaciji in sistemizaciji 
deJovnih mest v Gasilsko r~evalni slufbi Kranj, 2016). 

V zvezi z opravijanjem operativnih nalog gasilstva g. Kriselj poJasni:«Nikoli nisem opravljal nalog 
poveljnika zavoda, pray tako ne vodlm Intervenclj. V zavodu 1e delovno mesto poveljnika gasilske . , 
operative posebej sistemizirano.«. . •.... 

, " q~~.{' z; .J.(:::.,.~ 
i ~.i? ~~~. 

, ' --.§" Pod pis: -f~f--+"-c.....;~"",,--

V 13. clenu Zakona 0 gasilstvu (Uradni list RS, St. 113/05 - uradno prel5i~ceno besedilo) je med 
drugim doloceno, da mora predstojnik gasilske enote najkasneje v enem letu po nastopu dela 
opraviti predpisani strokovni izpit. Strokovni izpit za predstojnika gasifske enote, ki Ie podrobneje 
opredeljen v B.b c/enu Pravilnika 0 strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Ur. list RS, ~t. 31/00, 
108/11 in 35114), je g. Kriselj opravil22. 2. 2016 (stevilka 9). 

G. Kriselj dodatka za stalnost na osnovi 106.d elena Zakona 0 varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrecami ne prejema. 

Zapisnik je prebran, nanj prisotni nima pripomb, kar potrjuje s podpisom. In~pekcijski nadzor se 
je pritel ob 11.40 uri in bil zakljucen ob 12.30. Zapisnik je napisan v dveh Izvodih, od tega en 
izvod preJme zavezanec, enega pa zadrzi inspektorat. 

Prisotn;: ._;y"A"!f(-t: .. ~ 

r~"';~" ?' Mateja Rokvic 
I n~pektorica-visja svetniea 

2/2 
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Inspektorat RS za varstvo pred naravnlmi in drugimi nesreeami, Vojkova cesta 61, Ljubljana, 
izdaja na podlagi prvega odstavka 28. elena Zakona 0 Inspekcijskem nadzoru (Uradni list RS, 
~t. 43/07 - uradno precisceno besedilo In 40114) v zadevl inspekcliskega nadzora na podrocju 
gasilstva pri GASILSKO RESEVALNI SLUlSI KRANJ, Sleiweisova cesta 34, Kranj, matiena 
stevllka 5015561000, naslednjl 

S K L E P 

Postopek inspekcijskega nadzora prj GASILSKO RESEVALNI SLUtSI KRANJ, Bleiweisova 
cesta 34, Kranj, matiena stevilka 5015561000, zaeet 9. 1. 2017, se ustavi. 

Obrazlozltev 

Inspektorica Inspektorata RS za varstvo pred naravniml in drugimi nesreeami je 9. 1. 2017 prl 
GASILSKO RESEVALNI SLUlSI KRANJ, ~Ieiweisova cesta 34, Kranj, opravila izredni 
Inspekcljski nadzor na podro1:ju gasilstva (Zapisnlk stevilka 0611-3821/2016-1). Namen 
Inspekcijskega nadzora je bit preveriti izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta 
direktor ter izpolnjevanje pogojev za prejemanje dodatka za stalnost na osnovi 106.d elena 
Zakona 0 varstvu pred naravnlmi In drugimi nesreeami. 

V okviru inspekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da zavezanec, glede na namen nadzora, ni 
krsil zakona oziroma drugega predpisa, kar je razvidno tudi Iz zapisnika inspekcijskega 
nadzora. Zaradi navedenega se na osnovl doloeil 28. 1:lena Zakona 0 inspekcijskem nadzoru 5 

tem sklepom postopek ustavi. 

Sklep je izdan po uradni dolznosti in je v skladu z doloclli 22. elena Zakona 0 upravnih taksah 
(Uradni list RS, st. 106110 - uradno precisceno besedi/o, 14115-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J in 
32/16) oproseen plaeila takse. 

Pouk 0 pravnem sredstvu; Zoper ta sklep je dopustna pritozba v roku 15 dni po prejemu tega 
sklepa mlnistricl za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana. Prifozba se vlozi ali da ustno na zapisnik 
neposredno pri organu, kl je sklep izdaL 

~ 
Mateja Rokvi1: 

Inspektorlca-visja svetnica 

VROCENO: 
GASILSKO RESEVALNA SLUZSA KRANJ ..:.. po ZUP-u 
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