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KADROVSKE ZADEVE 

 

 

A. Soglasje k imenovanju direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 32. seji, dne 14.11.2012, po 

obravnavi vloge Sveta zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj soglasno sklenila, da Svetu Mestne 

občine Kranj predlaga sprejem naslednjih 

 

 

SKLEPOV:  

 

1. Svet Mestne občine Kranj daje soglasje k imenovanju kandidata Vojka Milivoja Artača, 

stanujočega Glavna cesta 76, Naklo, za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj za dobo štirih 

let.  

 

2. Svet Mestne občine Kranj ne daje soglasja k imenovanju kandidata Marka Bohinca, stanujočega 

Šiška 16, Preddvor, za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj za dobo štirih let.  

 

 

Obrazložitev: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 9.11.2012 prejela vlogo Sveta zavoda 

Gasilsko reševalna služba. Svet zavoda je ustanovitelju zaradi enakovrednosti glede na razpisne 

pogoje v nadaljnjo obravnavo poslal dve vlogi in sicer Vojka Milivoja Artača ter Marka Bohinca. 

Svet zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj je ugotovil, da oba kandidata izpolnjujeta razpisne 

pogoje.  



 

Komisija je ob pregledu dokumentacije ugotovila, da je primernejši kandidat Vojko Milivoj Artač 

zaradi večletnega uspešnega vodenja zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, uspešnega sodelovanja 

med ustanoviteljico in zavodom, strokovne usposobljenosti ter izkušenj na strokovnem področju. 

Dosedanji direktor uspešno opravlja vse zadane naloge, kljub temu da ga je ustanoviteljica zavezala 

k varčevalnim ukrepom. Javni zavod posluje pozitivno, kvaliteta storitev pa ostaja na visokem 

nivoju, kar se je nazadnje pokazalo pri zadnjih poplavah. G. Artač vodi projekt medsosedskega 

sodelovanja pri naravnih nesrečah med Republiko Avstrijo in Slovenijo. 

 

Komisija zato predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da poda soglasje k imenovanju Vojka Milivoja 

Artača za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj za naslednje mandatno obdobje in da ne poda 

soglasja k imenovanju kandidata Marka Bohinca za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj.  
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