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Spoštovane delegatke, delegati, cenjeni gostje, prisrčen pozdrav v 

imenu NO GZS. 

Naj takoj na začetku izkoristim priložnost za pozdrav in zahvalo za 

konstruktivno sodelovanje in korektnost vsem članom NO in 

strokovnim službam. 

Vsako obdobje se prične z novimi pričakovanji, cilji, nadaljuje z 

realizacijo, prilagajanjem razmeram in na koncu z oceno stanja ali 

neke vrste polaganja računov. 

Odraz končne uspešnosti ni vedno samo v zapisanem poročilu, ampak 

tudi mnenje – v našem primeru gasilske javnosti in splošne javnosti. 

Lahko rečem, da je bil ta mandat zelo, zelo zanimiv. Nekdo je pred 

kratkim podal celo oceno, da je bil težak mandat. Vendar kljub temu 

ocenjujem, da je na koncu prevladal pozitiven razum in so dogodki 

potekali v pravo smer, brez vznemirjenja javnosti. Lahko se motim in 

se vsi verjetno ne strinjajo z mojo oceno. 

Zaradi nepreklicnega odstopa Jošta Jakše, predsednika GZS, je NO 

zavzel svoje stališče in ga podal UO. Na tem mestu pa podajam nekaj 

pomembnih izsledkov: 

- v času nepreklicnega odstopa predsednika GZS je bila potrebna 

še posebno velika budnost poslovanja, sprejemanja in izvajanja 

sklepov. 

- NO ni zaznal verodostojnih in preverljivih podatkov, ki bi 

nakazovale na nezakonito finančno poslovanje GZS; poročila 

dosedanjih zunanjih revizij kažejo na skladnost s slovenskimi 

računovodskimi standardi; 



- NO je želel pridobiti tudi podrobno obrazložitev nepreklicnega 

odstopa predsednika in ga k temu tudi ustno in pisno pozval; na 

osebne odločitve posameznika NO nima vpliva; tudi zaradi 

zgoraj navedenih dejstev in tehtnega razmisleka po analizi 

stanja NO ni sprejel posebnih sklepov. 

- UO je operativno-izvršilni organ in tako ima pravice in dolžnosti 

po Statutu za ukrepanje in ravnanje v danih razmerah. 

V prvi vrsti sem imel – in prepričan sem, da tudi celotni NO – pred 

sabo zakonitost finančnega poslovanja in ugled gasilske organizacije. 

Kljub vsem valovanjem v vodenju smo v NO po budnem in temeljitem 

pregledu soglasno ugotovili, da na finančno poslovanje kriza vodenja 

ni imela vpliva. 

Vsako leto je bila opravljena zunanja revizija in po podrobni 

seznanitvi, pregledu in obrazložitvi finančnega poročila je bilo vedno 

dano pozitivno mnenje. Vsa prilagajanja z aktualno zakonodajo in 

računovodskimi standardi so se izvajala sproti, upoštevana pa so bila 

tudi priporočila revizorke. 

NO je skozi celotni mandat ugotavljal potrebo po reviziji in prenovi 

internih aktov. Delovanje in poslovanje ni odvisno samo od Zakona o 

Gasilstvu, Statuta, Pravil gasilske službe, ampak še od mnogo drugih, 

ki na prvi pogled (naš gasilski) niso tako pomembni – pa so! In to 

včasih veliko bolj, kot si predstavljamo.  

Nedvomno čaka na tem segmentu novo vodstvo veliko dela, 

predvsem pa pripravljenosti do sprememb in usklajevanja – 

prilagajanja, ki je podlaga za nemoteno delovanje/poslovanje in v 

izogib situacijam preteklega mandata. 

Kljub vsemu je potrebno poudariti, da je bilo opravljenega veliko 

dela, ki daje svojstven pečat gasilstvu in je potrebno pohvaliti 

komisije pri obeh organih ter strokovno službo. 



V skladu s sklepi je bil prodan dom na Travni gori, ki je močno 

bremenil knjigovodstvo. Strogo računovodsko gledano sta 

obremenjujoči tudi postavki: Gasilski muzej in revija Gasilec, vendar s 

stališča gasilske organizacije imata ti dve poseben status, pomen in 

vlogo, za kar je potreben širši, globalni pogled. Nujno bo potrebno še 

veliko pozornosti in aktivnosti, da se ohranita ti dve dejavnosti na 

sedanjem ali še višjem nivoju. 

NO je izdelal letna poročila s priporočili in jih posredoval UO v 

seznanitev ter Plenumu v obravnavo in potrditev. Poročila so javna in 

so na spletni strani GZS. 

Spoštovani, v imenu članov NO se zahvaljujem za zaupanje, novi 

sestavi pa želim veliko uspeha pri delu. 
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NA POMOČ! 

 


