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Datum: 11. februar 2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

2. seje Komisije za priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 17. 

januarja 2019, ob 10. uri v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška c. 221.  

 

Prisotni: 

Jože Dakskobler – član 

Jože Drobež – član 

Vinko Keršmanc – član 

Marjan Meglič – član 

Jože Šiler – član 

Andrej Vöröš – član 

Nevenka Kerin – poslovna sekretarka GZS 

 

Opravičeno odsotni: 

Miran Gregorič – predsednik komisije 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Pregled zapisnika 1. seje 

2. Obravnava predlogov za priznanja in odlikovanja 

3. Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca Gasilca in Plakete gasilca za leto 2019 in 

kriteriji za podeljevanje teh priznanj 

4. Razno 

 

 

1. Pregled zapisnika 1. seje 

 

Sejo Komisije je zaradi odsotnosti predsednika Mirana Gregoriča vodil Jože Dakskobler. V 

potrditev je predlagal zapisnik 1. seje. Člani na zapisnik niso imeli pripomb. 

 

Sklep: 

Sprejme se zapisnik 1. seje Komisije za priznanja in odlikovanja GZS. 

 

 

2. Obravnava predlogov za priznanja in odlikovanja 

 

Ugodno rešeni: 

 



Odlikovanje za posebne zasluge: 18 

Odlikovanje I. stopnje  31 

Odlikovanje II. stopnje  37 

Odlikovanje III. stopnje  19 

Plamenica I. stopnje   30 

Plamenica II. stopnje   38 

Plamenica III. stopnje   19 

Zlata plaketa      1 

Bronasta plaketa     4 

 

Zavrnjeni predlogi:   73 

 

Skupaj obravnavani:   270 

 

 

3. Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca Gasilca in Plakete gasilca za leto 

2019 in kriteriji za podeljevanje teh priznanj 

 

Člani komisije so  obravnavali pobudo o spremembi razpisa za najvišja gasilska odlikovanja. 

Predlog Slavka Jalovca, člana UO GZS je naslednji: 

 

»Regijski svet pošlje prijavo s kandidatom, v prvi prijavi ne navede za katero priznanje se 

kandidat prijavlja (eno izmed priznaj). Komisija prejeme vse prijave iz cele države. Na 

podlagi poslanih izpolnjenih kriterijev, komisija oblikuje vrstni red posameznikov na podlagi 

doseženih točk. 

Tisti trije kandidati, ki prejmejo največ točk so dobitniki priznanja Matevža Haceta, 

(upoštevati je potrebno pravilnik o minimalnem številu točk) naslednji trije kandidati so 

prejemniki Kipca gasilca in naslednji trije kandidati so prejemniki Plakete gasilca. Ko 

komisija izoblikuje vrstni red pozove regije iz katere so kandidati, da sprejme sklep o 

prejemniku  in same kandidate, da podpišejo ustrezno soglasje« 

 

 

Komisija je proti takim spremembam iz več razlogov. Spremembe prinašajo veliko več dela, 

korespondence z regijami in med sabo, s takim načinom Komisija prevzema odgovornost za 

razporejanje življenjskih odlikovanj, zakar ni pristojna. Pristojni so predlagatelji, ki 

predlagane poznajo. 

 

Sklep: 

Komisija potrjuje razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca ter 

kriterije z enako vsebino kot je bil razpis v lanskem letu in ga predlaga v sprejem Upravnemu 

odboru GZS. 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                              Predsednik  komisije: 

Nevenka Kerin                                                                             Miran Gregorič 

 


