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GASILSKIM ZVEZAM
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS

Zadeva: OBČNI ZBORI IN SKUPŠČINE V LETU 2021 TER ODDAJA IN POTRJEVANJE LETNIH
POROČIL ZA LETO 2020
Spoštovani.
Sporočamo vam, da moramo v gasilski organizaciji še naprej upoštevati veljavne vladne
ukrepe za preprečitev širjenja nalezljive bolezni Covid-19 in ostala veljavna navodila oziroma
priporočila.
Po celotni Sloveniji je začasno prepovedano zbiranje ljudi, omejeno prehajanje med občinami
in omejeno gibanje med 21. in 6. uro. Aktualni podatki in ukrepi so objavljeni na spletni
strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/

Tudi klasična izvedba občnih zborov gasilskih društev in skupščin gasilskih zvez glede na
trenutne epidemiološke razmere in veljavne ukrepe ni mogoča, zato vam v nadaljevanju
podajamo usmeritve glede oddaje in potrjevanja letnih poročil za leto 2020, ki veljajo za
gasilska društva in gasilske zveze.
Letno poročilo za leto 2020 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter
poročilo o poslovanju društva) lahko zaradi epidemioloških razmer potrdi predsednik ali
upravni odbor društva oz. zveze in ga pravočasno odda na AJPES.
Predhodno naj gradivo potrdi Nadzorni odbor. V pojasnilih k izkazom se navede, da bo letno
poročilo obravnavano na občnem zboru oz. skupščini takoj, ko bo to mogoče. Elektronski
obrazci bodo na spletni strani AJPES-a dostopni predvidoma v drugi polovici meseca januarja
2021.
Gre za uresničevanje javnega interesa in zahteve po transparentnosti poslovanja društva
(širši družbeni interes) in za zakonsko obveznost društva.
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Obravnava in sprejem letnega poročila na občnem zboru oz. skupščini je notranja obveznost
društva oz. zveze. Letno poročilo se lahko na občnem zboru oz. skupščini sprejema tudi za
nazaj, čeprav je bilo že poslano in sprejeto na AJPES-u.
V tem primeru gre za obravnavo letnega poročila za nazaj, ker občnega zbora oz. skupščine
ni bilo možno sklicati pred zakonsko obveznostjo oziroma rokom za oddajo letnega poročila
na AJPES.
V kolikor pa bi prišlo do morebitnih vsebinskih razhajanj med že posredovanim letnim
poročilom društva na AJPES in naknadno sprejetim poročilom, se sprejeto poročilo na
občnem zboru oz. skupščini naknadno pošlje na AJPES, da se stanje uskladi.
Zaključek:
Klasična izvedba občnih zborov gasilskih društev in skupščin gasilskih zvez glede na trenutne
epidemiološke razmere in veljavne ukrepe ni mogoča. Možna pa je korespondenčna izvedba.
Letno poročilo za leto 2020 lahko zaradi izrednih razmer potrdi predsednik ali upravni odbor
gasilskega društva oz. gasilske zveze in ga pravočasno odda na AJPES.
Obravnava in potrditev letnih poročil je obvezna na občnih zborih gasilskih društev oz.
skupščinah gasilskih zvez. Obravnava in potrditev letnih poročil je možna tudi za nazaj, po
oddaji na AJPES.
Rok za oddajo letnega poročila za leto 2020 na AJPES in obračuna davka od dohodka
pravnih oseb za leto 2020 na FURS je 31. 3. 2021 in zaenkrat ni predvideno podaljšanje
roka.

Vse gasilske organizacije prosimo, da izpolnite svoje zakonske in notranje obveznosti.
V primeru morebitnih novosti na tem področju vas bomo sproti obveščali.
Gasilske zveze prosimo, da obvestijo tudi svoja gasilska društva.

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«
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