Panika!!!
nekaj malega v zvezi s pisanjem Egona Dolenca 21.8.2017
Ekipo, ki je v treh letih zafurala 260.000€ očitno grabi panika:
1. Dolenc poleg nabuhlih fraz prilaga neveljavno gradbeno pogodbo, ki je bila nadomeščena z
popravljeno. Je pa tudi ta osnovna verzija, ki jo pošilja Dolenc, bila sprejeta in podpisana po formalno
pravilni poti. Skladno s sklepi Upravnega odbora je postopek vodil do priprave pogodbe Aleksander
Česnik, kot predsednik GFK in kot odgovorna oseba za projekt obnove prostorov. Pogodba je bila
podpisana ob zaključku januarskega sestanka Upravnega odbora, parafirala sta jo predsednik GFK
in poslovna sekretarka. Česnik je tudi zagotovil, da je pogodbo pregledala pravna pisarna. Po podpisu
pa smo skupaj ugotovili vrsto formalnih nepravilnosti in je Česnik poskrbel, da je izvajalec podpisal
popravljeno varianto.
2. O vsebinskih pomanjkljivosti ki smo jih začeli ugotavljali spomladi 2013 sem obširno seznanil članstvo
nekaj kasneje, ko so se stvari razčistile. Nadzorni odbor je v svojem zapisniku maja 2013 načelno
pohvalil poslovanje, vključno z delovanjem Aleksandra Česnika, je pa zapisal tudi nekaj pripomb ki
so bile izhodišče za moje takojšnje naročilo izvedbe celovite zunanje revizije priprave in izvedbe
investicije.
3. Upravni odbor je na moj predlog maja 2013 imenoval v.d. poslovnega sekretarja – Tevža Korenta,
ki je imel nalogo spraviti investicijo v red. V prvi fazi je bil usmerjen v pomoč Aleksandru Česniku pri
urejanju formalnih in vsebinskih vprašanj, kmalu pa se je pokazalo da je potrebno zadeve urejati
direktno.
4. Vodenje organizacije pač pomeni stalno soočanje z izzivi in z ljudmi v organizaciji takimi kot so in
pogled nazaj kaže da smo se z vsemi glavnimi izzivi uspešno spopadli. Dokler je širši vodstveni tim
vseh organov in funkcionarjev deloval skladno s programom, ki ga je potrdila skupščina, smo bili
uspešni. Nihče pa ni brez napak. O dosežkih in težavah sem članstvo podrobno seznanil v publikaciji
Srečno!, ki sem jo pripravil ko sem se konec leta 2013 odločil da, kljub nezakonitemu udaru, nima
več smisla nadaljevati in sem skladno s statutom imenoval volilno komisijo, razpisal volitve, otvoril
volilno skupščino 17.4.2014 in se poslovil.
5. Na strani 24 publikacije Srečno!, ki sem jo članicam poslal konec leta 2013 je obrazložena tudi
problematika gradbene obnove, podrobnejše informacije pa sem članicam posredoval sproti preko
spletne strani. Tudi iz današnje perspektive lahko z zadovoljstvom ugotovim, da je bilo moje
delovanje vseskozi skladno s statutom in uspešno dokler so pred skupščino podano obljubo
mandatarju držali člani Upravnega odbora.
6. Od pogromne skupščine novembra 2013 naprej gredo stvari v KZS navzdol. Čas je da se to vodstvo
poslovi in pusti pravim kinologom da stvari spravijo v red.
7. Drži, kot piše Dolenc, da so se prevzemniki zoper mene spravili z vsemi sredstvi, tudi s kazenskimi
ovadbami. Ovadbe pa na tožilstvu padajo ker so pravno neutemeljen! To kar bo sledilo pa bodo
utemeljene tožbe zoper KZS zaradi lažnih ovadb!
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