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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE  
Ljubljana, Tržaška cesta 221  

01 241 97 57, 241 97 50  
Fax: 01 241 97 64  

E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net 

Svet članic GZS 

Zapisnik 1. seje Sveta članic Gasilske zveze Slovenije, 

ki je potekala v prostorih GZS,   17. 09. 2018  s pričetkom ob 16. uri. 

Prisotne:, Elizabeta Čampa, Pavla Ponikvar, Marija Novak, Tatjana Plaskan, Katarina Kenda Maver, 

Marta Moneta,  Helena  Odlazek, Jasmina Vidmar, Ingrid Lončar, Saša Kovačevič, Sanja Hleb Oset, 

Blatnik Melita, Kozole Vesna in Manca Ahačič namesto Ane Zavelcina, Žele Šajn Petra namesto Tanje 

Gregorič, Plešivčnik Ivanka namesto  Leonide Matjaž. 

Upravičeno odsotna: Hojnik Jelka in Legan Janžekovič Martina 

Seja se je pričela s pozdravom predsednice Sveta članic in predstavitvijo prisotnih predsednic in 

namestnic iz regij. Seji se je kasneje pridružil predsednik GZS tov. Janko Cerkvenik, vseskozi pa je bila 

pristotna namestnica predsednika tov. Janja Kramer Stanjko, ki je uvodoma vse lepo pozdravila, 

povedala, da je zadolžena za Svet članic, da se veseli sodelovanja in, da je ponosna, da smo članice na 

vseh nivojih enakopravne, če pa slučajno kje ni tako,  je potrebno izpostaviti in, da bo poskušala 

pomagati po svojih najboljših močeh.  

V nadaljevanju je predsednica Sveta članic GZS Elizabeta Čampa (v nadaljevanju predsednica)   

predlagala naslednji  dnevni  red: 

1. Potrditev dnevnega reda  

2. Imenovanje namestnice in dveh članic 

3. Načrtovanje posveta za predsednice komisij za članice GZ, Dobrna 17. in 18.11.2018 

4. Regijski posveti 

5. Dejavnosti: 

- Medgeneracijsko srečanje 25.08.2018 v Velenju 

- Pohod članic GZS 

- Aktivnosti po regijah 

6. Smernice za delo sveta članic v obdobju od 2018-2023 

mailto:gasilska.zveza-slo@siol.net


2 

 

7. Pohod članic GZS – predlog GZS Trebnje 

8. Razno 

K1) Potrditev dnevnega reda 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

K2) Imenovanje namestnic in dveh članic 

Predsednica je povedala, da si je za namestnico izbrala Pavlo Ponikvar, in še dve članici, Tatjano 

Plaskan in Tanjo Gregorič. 

Prav tako je dejala, da vsaka regija določi tudi namestnico (30.09.2018), ki se bo v primeru odsotnosti 

predsednice regije udeležila seje Sveta članic GZS in jo tudi enakovredno zastopala. Opozorila je tudi, 

da smo z izvolitvijo prevzele določene naloge, ki jih bomo morale izpolnjevati, saj smo odgovorne UO 

GZS, predvsem pa članicam v GZ in PGD, ki naj bi jih povezovale, obveščale, jim bile v pomoč, ter 

skrbele, da se bodo na vseh področjih, ne glede na geografsko lego, vključevale v delo in življenje 

organizacije. 

Sklep 1./1 : Predsednica si je za namestnico izbrala Pavlo Ponikvar in dve članici Tanjo Gregorič in 

Tatjano Plaskan. 

Sklep 2./1 : Predsednice regij morajo sporočiti podatke o svojih namestnicah do 30.09.2018. 

 

K 3) Načrtovanje posveta za predsednice komisij za članice GZ, Dobrna 17. in 18.11.2018 

Predsednica pove, da bo letos 30. posvet članic organiziran na nivoju GZS in povedala, da je na Dobrni 

že dogovorjeno glede nočitev udeleženk in prostorov za delavnice.  Prosila je prisotne, da podajo 

predloge, katere delavnice bi se organizirale. 

Predsednica že ima dogovorjeno predavanje »Črnomelj«, operativne delavnice bi naj izvedli člani iz vrst 

GZ Celje, Manca Ahačič je predlagala, da bi Marinka Cempre Turk predstavila Posvete v 30 letih, Saša 

Kovačevič, bi naj imela delavnico »Zrcalce«, Marija Novak je predlagala še delavnico »Kje pa vas čevelj 

žuli?«, predlog je bil tudi, da se naj najde predavatelj na temo prvi posredovalci in izvede se naj 

delavnica na temo štabnega vodenja.  
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Glede priprave biltena, je predsednica predlagala , da se naredijo poročila samo za posvete po regijah, 

Tatjana Plaskan pa ji pošlje obrazec, ki ga je v preteklem mandatu pripravila prejšnja predsednica Sveta 

članic, da bodo poročila enotna. Ta poročila naj bodo poslana do 30.10.2018. 

Pri tej točki je Tatjana Plaskan  povedala, da se ji ne zdi prav, da smo spet obremenile članice Celjske 

regije, glede na to, da so novembra 2017 že gostile ta posvet in pripravile zanimive delavnice, ter spekle 

veliko količino peciva, prav tako pa so člani pripravili operativne delavnice. 

Sklep 3./1: Predsednice regij pripravijo poročilo o izvedenem posvetu na enotnem obrazcu, ki ga bo 

poslala predsednica, do 20.10.2018. 

K4) Regijski posveti 

Predsednica je povedala, da so bili regijski posveti ponekod že organizirani in sicer so v pomladanskem 

delu izvedle posvete naslednje regije: Ljubljana I (12.01.2018), Savinjsko Šaleška in Celjska regija 

(03.02.2018), Zasavska in Posavska regija (14.04.2018) in Ljubljana III (14.04.2018). 

V jesenskem delu pa so že in še bodo naslednej regije: Ljubljana II (14.09.2018), Obalno kraška 

(29.09.2018),  Notranjska, Belokranjska, Dolenjska in Gorenjska  (05.10.2018), Pomurska (20.10.2018), 

Severno primorska (03.11.2018,  do konca leta pa še Koroška, Mariborska in Podravska regija. 

Predsednica pove, da vsak posvet obišče  predstavnica Sveta članic GZS. Če pride vabilo na GZS, se 

krijejo stroški kilometrine, katero javite Nevenki Kerin. 

Sklep 4./1:  Vsak posvet obišče predstavnica Sveta članic in,  če pride vailo na GZS, se krijejo tudi 

stroški kilometrine, katero je potrebno  javiti Nevenki Kerin. 

 

Pri obravnavi te  točke,  se je pridružil tudi predsednik GZS tov. Janko Cerkvenik, kateremu je 

predsednica tudi podala besedo. Predsednik je vse lepo pozdravil in poudaril, da je pomembno, da 

članice delujemo po regijah in, da je smiselno tam, kjer predsednica regije ni aktivna, le to  tudi 

zamenjati. Poudaril je tudi, da je prav, da se sklepov, ki jih sprejme Svet članic držimo vsi, tudi UO GZS. 

Želi uspešno in dobro delo, kar je jasno zapisano v kongresnih usmeritvah in , da bo UO GZS poskrbel 

tako za moralno, kot finančno podporo. Želi si, da poskrbimo za prenos informacij in, da je ponosen, da 

je v tem mandatnem obdobju zastopanost članic v UO GZS zadovoljiva, žal pa to razmišljanje ne more 

prenesti na poveljstvo. V nadaljevanju je razložil zakaj si je izbral tov. Janjo za namestnico in tov. Betko, 

za predsednico Sveta članic GZS: Slednjo je pohvalil in poudaril, da ji je potrebno pomagati in jo 
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podpirati pri delu, kar bo to prineslo uspeh. Sam je do sedaj, kolikor je delal z njo, zadovoljen z njenim 

delom. Ponudil je tudi inovativen pristop in predlagal delitev dobrih praks. Povedal je tudi, da se veliko 

članic ukvarja z operativnim delom in potrebno bo narediti vse, da bo zastopanost članic, tudi na tem 

podroćju primerna. Dal je tudi napotek in sicer je poudaril, da se je na kadrovanju članic že zaznal nek 

napredek, in, da imamo članice na razpolago pet let, da same nekaj naredimo na usposoljenosti in 

prepoznavnosti. Poudaril je tudi, da si naj zadamo nek konkreten cilj, ne pa preveč njih naekrat, na 

koncu pa je vsem začelel uspešno delo.  

K5) Dejavnosti 

Medgeneracijsko srečanje 25.08.2018 v Velenju 

Predsednica je povedala, da je bilo na srečanju okoli 450 članov in članic. Udeležile so se srečanja, 

poleg nje samo še dve predsednici regije. Beseda je tekla tudi o proglalsitvi Naj gasilke Slovenskih 

novic. Tatjana Plaskan je poudarila, da takšno izbiranje, brez kriterijev ni primerno za slovenske gasilke. 

Naj gasilka je bila brez nogavic, v balerinkah, potem pa je plesala v teniskah in uniformi, kar je 

nedopustno. Na to vprašanje je odgovoril tov. Janko in povedal, da resnično ni bilo nobenih kriterijev, 

ker  je to vodil časopis Slovenske novice. Da pa se strinja, da če se bo to izbiranje nadaljevalo, da je 

potrebno točno določiti kriterije tudi iz gasilske strani. Glede uniformiranosti, pa je še povedal, da se 

pripravlja knjižica o uniformah in nošenja le teh.  

Sklep 5./1:  Svet članic predlaga UO GZS, da se za v bodoče, v kolikor se še bo,  na pobudo časopisa 

Slovenskih novic, zbirala Naj gasilka Slovenskih novic, s strani GZS določijo kriteriji, po katerih se bo 

zbirala, da ne bo prihajalo do takšnih neljubih dogodkov, kot je bil ta v Velenju. 

 

Pohod članic GZS 

Pohoda članic se je udeležilo okoli 250 članic. Za malo bolj kondicijsko pripravljene je bil izveden pohod 

na Kamniško sedlo, vse ostale pa so šle na Orglice. Pohod je bil odlično organizacijsko pripravljen in 

hvala vsem članicam in članom PGD Kamnik, še posebej pa Vladki. 

Tatjana Plaskan predlaga, da se organizatorjem, ki so tokrat izpeljali že 10. in tudi zadnji pohod za 

članice iz cele Slovenije, pripravi in izroči zahvala, s čimer se je strinjal tudi predsednik GZS. 

Sklep 6./1:  Predsednica Sveta članic je zadolžena, da poskrbi, da se pripravi in izroči zahvala PGD 

Kamnik, za pripravo odlično organiziranih pohodov članic GZS. 
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Dejavnosti po regijah (poročila poslano po mailu) 

Tatjana je predsednici predlagala, da se naj poročila po regijah, pošiljajo po mailu, da jih ne 

predstavljamo na samem sestanku. Predsednica se je strinjala in dodala, da se napiše kratko poročilo o 

dejavnostih samo na nivoju regije od kongresa do te 1. seje Sveta članic GZS. 

Sklep 6./1:  Kratko poročilo o delovanju regije se pošlje za čas od kongresa do 1. seje  Sveta članic 

GZS, do 24.09.2018 predsednici na mail, da potem Tatjana Plaskan lahko zaključi zapisnik. 

V tem času je bil Kongres, kjer so imele članice svoj ešalon in so v njem sodelovale članice iz vseh regij. 

Prav tako je bil izveden pohod članic GZS, okoli 250 udeleženk iz večine regij.  V Velenju je bilo 

organizacijsko odlično pripravljeno Medgeneracijsko srečanje, ki so se ga, poleg članov, udeležile tudi 

članice iz večine regij.  Iz večini poročil je razbrati, da se članice pospešeno pripravljajo na državno 

tekmovanje v Gornji Radgoni.  

Celjska regija  - Jasmina Vidmar 

Ljubljana I – Saša Kovačevič 

Zavaska regija – Helena Odlazek 

Članice iz teh treh regij so se udeležile  vseh treh zgoraj naštetih aktivnosti, ki so bile organizirane na 

nivoju GZS in dodale,da že teče redno delo po GZ in sodelovanje s predsednicami zvez. 

Savinjsko Šaleška regija – Tatjana Plaskan    

Udeležile so se vseh treh zgoraj naštetih aktivnosti, ki so bile organizirane na nivoju GZS. V mesecu 

avgustu izvedle pohod na Uršljo goro. Na nivoju SŠR je organizirano ligaško tekmovanje s starimi 

ročnimi brizgalnimi (5 tekem).  Imele so že tudi 1. sejo Komisije za delo s članicami  v začetku 

septembra – glavna tema- organizacija 3. operativne vaje za članice SŠR.  

Gorenjska regija – Manca Ahačič 

16.06.2018 je bil skupaj s komisijo za članice organizirano 32. srečanje članic GZ Gorenjske, na 

katerem je bilo prisotnih več kot 350 članov in članic iz Gorenjske. 18.08.2018 so organizirale 6. taktično 

vajo članic GZ Gorenjske- Vaja je bila izvedena na OŠ Lipnica, sodelovala pa je 60 članic in 15 članov 

iz 6  GZ Gorenjske. 

Posavska regija – Vesna Kozole 
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Udeležba na Kongresu,  in na Medgeneracijskem srečanju v Velenju. Imele pa so srečanje članic, 

mladine in starejših gasilcev in gasilk GZ Posavje. 

Podravska regija – Jelka Hojnik 

25.08.2018 so imele srečanje članic Podravkse regije v GZ Majšperk-Breg. Prisotnih je bil 342 članic iz 

12. GZ. Medse so povabile tudu predstavnike društev in zvez,  ter predstavnika regije in županjo občine 

Majšperk. Srečanje je bilo dobro organizirano, prijetno vzdušje in dobro razpoloženje članic, pa je 

botrovalo, da so se družile pozno v noč. 

Notrajska regija  

Konec meseca maja je potekalo 13. regijsko preverjanje ekip prve pomoči, v juliju Ivanjska Zankarijada, 

prav tako je bilo v juliju izvedeno tekmovanje s starimi ročnimi brizgalnimi in še srečanje in tekmovanje 

članic v Lazah. 16.09.2018 so imele prvo sejo Komisije za članice v Notranjski regiji – glavna tema 

priprava posveta za 05.10. 2018 v Logatcu. 

Pomurska regija – Ingrid Lončar 

Poleg udeležbe na aktivnostih organziranih na GZS, so imele že tri seje. Članstvo v tej komisiji se je  

precej spreminilo, zato so kar nekaj časa posvetili spoznavanju in izmenjavi kontaktov, zaradi pretonosti 

informacij.  Prav tako pa sepripravljajo na posvet in srečanje članic Pomurja, ki bo 20.10.2018.           

Obalno kraška regija – Tanja Gregorič 

Članice so sodelovale pri organizaciji in izvedbi svečanih prireditev po društvih. Tudi v času 

dopustovanja so članice sodelovale na intervencijah, enote, ki se bodo udeležile državnega tekmovanje 

pridno trenirajo skozi celo poletje. Članice pripravljajo tudi mladino za to tekmovanje. 29.09.2018 pa 

bodo imele regijski posvet. Članice gasilke pa so v tem letu organizirale dobrodelno akcijo zbiranja 

šolskih potrebščin, namenjih otrokom iz socialno šibkih družin. 

 

Dolenjska regija – Melita Blatnik 

Članice so bile aktivne celo poletje, sodelovale pri vseh gasilskih prireditvah kot so veselice, obletnice 

društev in zvez, tekmovanja zvez in regij, kakor tudi priprava na državno tekmovanje. Članice regije so 

se šolale za sodnike in se udeležile pohoda GZS v Kamniku. 
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Severno primorska regija – Karina Kenda Maver 

Prisotne na Kongresu GZS.. Izvedle so vajo treh GZ  (Tolmin, Kranjska gora in Bovec) dne 09.06.2018 

v Tolminu, na kateri je sodelovalo 33 članic z 8 gasilkimi vozili. . Prirpavljajo se na posvet članic SPR , ki 

bo potekal 3.11.2018 na območu GZ Kobarid.   4 članice so se udeležila otvoritve GRC Postojna. 

Koroška regija – Leonida Matjaž 

Pripravljajo in izvajajo otroške delavnice, sodelovale  v čistilni akciji »očistimo Slovenijo«, udeležile so 

se krvodajalske akcije, sodelovale na Kongresu, izvedle pohod na Uršljo goro, udeležba enot po GZ 

Koroške regije, aktivno so pripravljale mladino na tekmovanje v orientaciji GZ in na državno tekmovanje 

v Metliki, udeležile so se parade ob 140 letnici PGD Ravne, državnega tekmovanja v Gornji Radgoni se 

bo udeležilo 12 članic kot mentoric in 2 sodnici, ter udeležba enot članic na tem tekmovanju, 18 članic je 

opravilo obnovitveni tečaj prvih posredovalcev, sodelovale so na intervencijah, 2 članici sta se kot 

sodnici udeležili testiranja in posveta sodnikov za državno tekmovanje v Gornji Radgoni in bosta tudi 

sodili na tem tekmovanju. 

Regija Ljubljana II – Maija Novak 

Komisja za članice je imela do sedaj dve seji. Na prvi so se dogovorile, kako bo potekalo delo v tem 

mandatnem obdobju. Na drugi,  pa so dorekle vse podrebnosti glede posveta, ki so organizirale 

14.09.2018 v PGD Šmarje SAP – GZ Grosuplje, na katerem je bilo prisotnih 160 članic. Predavanja: 

nošenje uniform, prva pomoč v gospodinjstvu,  ogledale so si čebelarski muzej in vrtnarijo Ferbežar. 

Udeležile so se medgeneracijskega srečanja in sledi še državno tekmovanje.o  

 

K6) Smernice za delo Sveta članic v obdobju od 2018 do 2023 

Predsednica pove, da bo vsem članicam Sveta  poslala  že pripravljene smernice za delo v Svetu 

članic. Članice naj to pregledajo in pripravijo pripombe  do naslednje seje. Prav tako je dejala, da je 

potrebno do srede oktobra oddati plan dela Sveta članic za naslednje leto in ga tudi finančno ovrednotiti. 

Nismo pa točno dorekle, ali bosta predsednica in namestnica sami pripravili plan, ali bo kdo pri tem še 

sodeloval. Pripravljen plan mora biti poslan vsem članicam Sveta, ki ga bodo v okviru korespondenčne 

seje tudi potrdile oz. dodale svoje predloge. 

Sklep 7./1:  Predsednica pošlje članicam Sveta že pripravljene smernice iz prejšnjega mandata, katere 

naj peberejo in na naslednji seji podajo pripombe. Smernice sprejmemo na naslednji seji. 
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Sklep 8./1:  Pripravljen plan za delo Sveta članic GZS pošlje predsednica v potrditev oz. dopolnitev 

vsem članicam sveta, ki ga bodo v okviru korespondenčne seje potrdile oz. dopolnile. 

Pri tej točki je predsednik GZS tov. Janko Cerkvenik seznanil Svet članic z dejstvom, da bo članice 

zastopala  v komisji CTIF tov. Janja Kramer Stanjko. In sicer bo šla na seje CTIF, za katere se bo 

vodstvo GZS odločilo, kajti na teh sejah je večinoma poudarek na poklicnih gasilkah. 

Pri tej točki je Manca Ahačič povedala, da bi morali spremeniti naše zavedanje v Sloveniji. Lai je imela 

možnost sodelovati na tem srečanju CTIF in ugotovila, da so poklicne gasilke tudi tiste, ki so samo 

tajnice ali učiteljice. Če bi to primerjali z nami, bi morale po teh merilih biti vse operativne gasilke tudi 

»poklicne gasilke« 

Sklep 9./1:  Predlog o predstavnici CTIF  ni bil dan na glasovanje, zato Svet članic o tem predlogu ni 

odločal. 

 

K7) Pohod članic v letu 2019 

Melita iz Dolenjske regije je dejala, da so članice pripravljene v naslednjem letu organizirati pohod članic 

GZS. Dogovarjale smo se glede datuma, vendar se še nismo odločile. 

Sklep 10./1:  V letu 2019 organizira pohod članic GZS Dolenjska regija. 

 

K8 ) Razno 

Tov. Janko je poudaril pomebnost usposablnjanja članic in ker gremo v jesenski cikel usposabljanj je 

čas, da se prijavimo. Prav tako je Katarina Kenda Maver pripomnila, da se strinja s tem, toda najprej 

mora biti predsednica  izobražena, da potem lahko vspodbuja ostale.  

Dotaknile smo se tudi Pravilnika o zdravstvenih pregledih po 3. členu in predsednik je povedal, da to še 

ni povsod zaživelo, ker Ministrstvo ni naredilo vsega, kar je bilo potrebno. Poudaril je, da operativci 

morajo imeti obvezno opravljen zdravniški pregled in, če ne gre drugače, se le ta opravi po starem 

sistemu. 

Saša Kovačevič je predlagala, da se naj na GZS pripravi neka opisnica, kako se naj PGD in GZ 

organizirajo glede GDPR.  
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Manca Ahačič je poudarila, da na državnem tekmovanju v Gornji Radgoni sodi samo 5 sodnic, v 

poveljstvu GZS pa ni nobene.                                                                                                               

                                                                     

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 

 

                   Zapisala :      Predsednica Sveta članic GZS 

Tatjana Plaskan                                                                                Elizabeta Čampa 

 

 

 

 


