
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Ljubljana, Tržaška 221 

 01 241 97 50 

Fax: 01 241 97 64 

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

 

Datum: 12. 1. 2019 

 

 

Zapisnik 
 

 3. seje Sveta članic Gasilske zveze Slovenije, 

 

 

ki je bila v soboto 12. 1. 2019,  v Ribnici na Škrabčevi domačiji 

 

Prisotne: Elizabeta Čampa, Melita Blatnik, Tanja Gregorič, Sanja Hleb Oset, Jelka 
Hojnik, Katarina Kenda Maver, Vesna Kozole, Martina Legan Janžekovič, Ingrid 
Lončar, Leonida Matjaž, Marija Novak, Pavla Ponikvar, Jasmina Vidmar, Ana 
Zavelcina, Katja Vehar – namestnica Saše Kovačević, Alenka Povhe – namestnica 
Helene Odlazek, Cvetka Slapnik – namestnica Marte Moneta 
 

Opravičeno odsotna: Tatjana Plaskan 

 

Članice smo se ob 9. uri zbrale v prostorih Gasilske zveze Ribnica. Po 

pozdravu naše predsednice Elizabete Čampa, nas je nagovoril predsednik GZS 

Janko Cerkvenik in regijski predsednik Uroš Gačnik.  V. d. predsednika GZ 

Ribnica Cveto Marinšek nam je predstavil delovanje zveze. 

Članice smo si ogledale Rokodelski center v Ribnici in Škrabčevo domačijo v 

Hrovači. 

Spoznale smo delček kulture, zgodovine in življenja v Ribniški dolini. 

 

Po kosilu smo nadaljevale s sejo. Predsednica  je predlagala naslednji dnevni red: 
 

 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika zadnje seje 
3. Analiza posveta v Dobrni  
4. Dokončanje program dela za leto 2019 
5. Dejavnosti: 

- Aktivnosti po regijah 
6. Potrditev smernic za delo sveta članic v obdobju od 2018 - 2023 
7. Naj gasilka 2019 - določitev kriterijev za naj gasilsko 
8. Razno 

 

 

 

K1) Potrditev dnevnega reda 
 



Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K2) Pregled zapisnika zadnje seje 
 
Na zapisnik 1. in 2. korespondenčne seje ni pripomb in je bilo soglasno sprejeto. 
  

K3) Analiza posveta v Dobrni 
 
Vse članice smo analizirale posvet v Dobrni. Vse smo pohvalile zanimiv program in 
dejavnosti  in druženje. Bilo pa je nekaj pripomb glede nastanitve na drugih lokacijah, 
posledično je bil skrajšan pohod ali čas za  kopanje.  
Nekatere so bile razporejene v delavnico kvačkanja, pa tega niso želele. Prevladalo 
je mnenje, da mora biti tudi sprostitvena in ustvarjalna delavnica. Želele bi tudi več 
prostega časa. Tanja je povedala, da je posvet namenjen pridobivanju novega 
znanja, ne pa kopanju in savnanju.  Nekaj nezadovoljstva je bilo s Sašino delavnico.  
 
Pisno pripombo je posredovala tudi Helena: Zmotilo me je, da ni bila povabljena 
Vladka Bučevec, ki je organizirala in vodila 10 pohodov članic GZS in spodobilo bi 
se, da bi ona prejela priznanje.  
Predsednica Elizabeta Čampa je povedala, da jo je osebno povabila.  
 
 
Predlog: Delavnici – Prvi posredovalci in Neurje naj se ponovita tudi na naslednjem 
posvetu. 
 
Predlog: 1. dan posveta naj bi bile članice v delovnih oblekah – problem, ker vse 
članice nimajo delovnih oblek. 
 
Predlog: Naslednji posvet naj bi bil v Zrečah. Pridobljena je ugodna ponudba. Vendar 
vse operativne naloge spet pridejo v Celjsko regijo.  
 
 

Sklep: Naslednjič  bo posvet na novi lokaciji, ki ima večje hotelske kapacitete. 
Predstavnice se bodo pozanimale še za možnost posveta v Mariboru ali na Otočcu. 
Koroška regija je pripravljena sodelovati pri operativnih nalogah in pri peki peciva, če 
bo posvet v Zrečah. 
 

K4) Dokončanje program dela za leto 2019 
  
 



 
 

Sklep: Delale bomo po programu dela. Letošnji posvet predsednikov in poveljnikov 
gasilskih zvez bo 1. in 2. februarja. Predsednico Elizabeto Čampa bo nadomeščala 
Tanja Gregorič. 
 

K5) Dejavnosti: 
- Aktivnosti po regijah: 

 

Zasavje: Helena Odlazek 

V času od zadnje seje smo imele članice regije Zasavje eno skupno sejo. Udeležile 
smo se tradicionalne Okrogle mize v organizaciji PGD Raka, ki je potekala 
20.10.2018. Vsaka GZ je imela zaključno prednovoletno srečanje ali izlet. V GZ 
Zagorje trenutno poteka tečaj za NGČ za regijo Zasavje.  Med 26. kandidati smo 4 
članice.    

 

Notranjska. Pavla Ponikvar 

PROGRAM DELA SVETA ČLANIC ZA LETO 2019 

 Naloga Časovni 

okvir 

Nosilec naloge 

1. Organizacija regijskih posvetov članic stalna naloga -Svet članic    

2. Seje Sveta članic (3-4)  -Svet članic    

3. Sodelovanje na posvetu predsednikov 

in poveljnikov GZ 

1.,2.2.2019 
Izola 

-predsednica Sveta 
članic 

4. Izobraževanja za predsednice komisij 

za članice regije, GZ in PGD  

13. 4. 2019 
GZ 
Dobrepolje 

-Svet članic/      

5. Izobraževanje Sveta članic 

(predsednice, namestnice 

11.5.2019  
GZ Tolmin 

-Svet članic 

6.  11. pohod članic GZS (GZ Trebnje) 6.7.2019 
Trebnje 
 

-Svet članic 
- Komisija za članice 
GZ Trebnje 

7. Medgeneracijsko srečanje GZS po dogovoru - Svet članic 
- Svet veteranov 

8. 150 let PGD Metlika  - udeležba na 

paradi 

8.9.2019 -Svet članic 
   

9. Spodbuditev nadaljevanja priprave 

knjige o delovanju članic 

stalna naloga -Svet članic 

10. Posvet za predsednice komisij za 

članice v GZ - dvodnevni 

23. in 24.11 
2019 

-Svet članic 

11. Vključevanje v aktivnosti mednarodne 

delovne skupine CTIF – Ženske v 

gasilstvu 

stalna naloga -Janja Kramer Stajko 
- predsednica Sveta 
članic 

12. Šola za življenje po dogovoru -Svet članic 



Gasilke Notranjske regije smo imele v oktobru posvet v Logatcu. Zbrale smo se v 

velikem številu. Teme so bile zanimive.  Predstavnice zvez so bile tudi  v Dobrni. V 

pred novoletnem času  smo imele številne delavnice.  Za najmlajše smo organizirale 

prihod Božička, sodelovale na prazničnem sejmu, izdelovale voščilnice, novoletne 

okraske, pekle pecivo in drugo. Izkupiček je  namenjen za mladinsko opremo. 

Članice PGD Rovte  so izdale gasilski koledar za leto 2019. 

 Gasilke so se tudi izobraževale ( IDA, za vodjo članic, za mentorja mladine, tečaj za 

častnika  še poteka…). Pripravljajo se tudi za tekmovanje  v SSV, ki bo na Vrhniki. 

                                                                                 

Obalnokraška: Tanja Gregorič 

Udeležba na Posvetu članic GZS v Dobrni, udeležile smo se članice iz 5 GZ naše 

regije 

Po PGD, GZ in OKR smo zbirali denarne prispevke ter oblačila za našo gasilko Ano, 

moram vse pohvaliti, bili smo zelo pridni. 

Vedno več naših članic sodeluje na intervencijah. 

Izobraževanje: v tem obdobju je nekaj članic pridobilo čin nižji gasilski častnik, 3 

članice smo pridobile specialnost vodja članic 

 Sedaj se  izobražujejo za čin višji gasilec. 

 
 

Koroška: Leonida Matjaž 

1.12.2018 smo članice Koroške regije izvedle posvet in pa 44. srečanje članic 

Koroške regije. Posveta se je udeležilo 167 slušateljic. Prva točko je odpredavala 

tov. Janja Kramer Stanjko in sicer organiziranost  GZS. Prisotne članice je seznanila 

tudi s spremembami in novostmi na GZS. Po njenem predavanju je sledila glasbena 

točka Dunje Vrhovnik. Sledilo je predavanje poveljnika GZ DD tov. Vlada Ambroža in 

sicer pomen številke 112 in predstavitev ReCo  centra v Slovenj Gradcu. Prisotne je 

seznanil tudi o težavah s katerimi se spopadajo dežurni operaterji in vse seznanil o 

pravilnem postopku ob nujnih stanjih. Po končanem predavanju smo imele večerjo 

po njej pa je sledilo druženje z ansamblom Tipi. Ker je srečanje potekalo v sklopu 

posveta, smo med druženjem pripravile tudi 3 točke tekmovalnega značaja med 

zvezami z gasilskimi temami.  Te točke so bile preizkus znanja  in pa praktično delo. 

20.12.2018 smo imele tudi zadnjo 3. sejo v letu 2018. Na  seji smo sestavile plan 

dela, ki ga bomo v mesecu januarju še datumsko uskladile.  

Članice po vseh 4 zvezah so v mesecu decembru imele delavnice izdelave 

novoletnih voščil. Prav tako so organizirale obdarovanje gasilskih otrok. Aktivne so 

bile tudi na operativnem področju. 



30.3.2018 ob 17. Uri bomo imele posvet na temo temeljnih postopkov oživljanja in 

rokovanje z AED- jem. Organizirale bomo praktične delavnice, saj menim, da na le 

teh članice odnesejo in pridobijo več znanja. 

 

Dolenjska: Melita Blatnik 
 
Delo po regijah je bilo do konca novembra že oddano v bilten. 
Imele pa smo še eno sejo ter skupen ogled gasilsko reševalnega centra Novo mesto. 
 
 

Mariborska: Sanja Hleb Oset 

Aktivnosti po zvezah: 

- GZ STARŠE, GZ RUŠE IN GZ SLOVENSKE GORICE so izvedle operativno vajo v 

mesecu požarne varnosti. 

- GZ MARIBOR je izvedla predavanje na temo Zgodnje odkrivanje raka na dojki in 

izobraževanje AED za občane. 

- Udeležba na posvetu v Dobrni 

- GZ MARIBOR je pripravila srečanje gasilk 

V času od prejšnje seje sveta članic je  komisija mariborske regije  imel eno sejo na 

kateri smo sestavile okvirni plan  dela za leto 2019, v katerega smo vključile nekaj 

novosti: 

- Srečanje članic Mariborske regije, izobraževanje članic, enodnevni posvet 

članic ( operativne delavnice) in vajo v mesecu požarne varnosti. 

 

 

SŠR in Celjska: Tatjana Plaskan 

Imele smo dve seji: 
1. glavna tema Vaja članic SŠR 
  
Vaja je bila izvedena 27.10.2018 v Braslovčah, kjer smo gasile Kulturni dom. Na njej 
je sodelovalo 35 operativnih članic iz 15 PGD in iz vseh 4 GZ (Prebold, Žalec, 
Šaleške dolin in Zgornje Savinjske doline.) 
2. seja  
sprejet plan dela za leto 2019 in priprava na posvet SŠR in Celjske regije, ki bo 
09.02.2019 v Žalcu. 
 
V vseh 4 gasilskih zvezah so članice imele zaključke z kratkim programom, dobro 
hrano in glasbo. 



Ljubljana III: Marta Moneta 

Konec septembra smo imele članic naše regije  kolesarjenje. Kolesarjenja se je 

udeležilo 13 članic.  

10 članic se je udeležilo dvodnevnega posveta v Dobrni. 

Novembra smo imele novoletne delavnice, na katerih so se izdelovale praznične 

voščilnice. 

Članice aktivno delajo po domačih  gasilskih društvih in sodelujejo pri aktivnostih v 

gasilskih zvezah. Delajo kot mentorice z mladino, hodijo na intervencije in se 

izobražujejo. 

V tem času smo imele dve seji in sestavile smo  program dela za 2019. 

 

Posavska: Vesna Kozole 

Posavske članice so v decembru pripravile novoletno delavnico- izdelovanje 

voščilnic, zaključna praznovanja in pričele s pripravami za občne zbore. 

Ljubljana II: Marija Novak 

Članice regija Ljubljana II smo imele v tem času sejo sveta članic regija LJ II, kjer 

smo sestavile program dela za leto 2019. Udeležile smo se tudi posveta v Dobrni. 

Čla 

 

K6) Potrditev smernic za delo sveta članic v obdobju od 2018 - 2023 

 

  
1. Svet članic sestavljajo predstavnice posameznih regij in predsednica. Delo Sveta 
članic poteka v skladu s Statutom GZS ter Poslovnikom, ki je bil sprejet na seji UO 
GZS, 6.9.2018 
2. Delo Sveta članic je timsko. 
3. Vabila za sejo se skupaj z gradivom pošiljajo po elektronski pošti. 
4. Seje lahko potekajo tudi korespondenčno. Ob tem mora biti priložena obrazložitev 
sklica seje in glasovnica s predlogom sklepa. Odločitev o predlaganem sklepu 
članice vrnejo v roku petih dni. 
5. V kolikor se seje ali kakšne druge dejavnosti ne more udeležiti predstavnica regije, 
si ta mora zagotoviti namestnico ter jo pooblastiti, da jo bo zastopala.  
6. Predstavnica regije predsednici javi ime in priimek namestnice, ki jo bo v njenem 
mandatu v primeru njene odsotnosti enakovredno zastopala.  
7. Predsednica Sveta članic lahko v primeru zadržanosti za vodenje pooblasti 
namestnico, ki vodi sejo po navodilih predsednice in v skladu s poslovnikom. 
8. Predsednica lahko pooblasti namestnico, da se v primeru zadržanosti namesto nje 
udeleži seje UO GZS ali drugih dejavnosti. (Volilne pravice v tem primeru nima). 
9. Članica sveta se je dolžna seznaniti z gradivom za sejo in se o vsebini posvetovati 
s članicami v okviru regije, iz katere prihaja. 



10. Članice Sveta pobude in vprašanja pošljejo po elektronski pošti nekaj dni pred 
sejo, da se lahko poiščejo informacije o tematiki in zastavljenih vprašanjih. 
11. Pobude naj bodo konstruktivne. V kolikor članica kritizira, je to dolžna narediti 
argumentirano ali z boljšimi predlogi. 
12. Na seji bomo razpravljale le o vprašanjih na dnevnem redu.  
13. Dosledno bomo upoštevale bonton v komunikaciji (na sejah, pisnem 
komuniciranju, socialnih omrežjih in javnem nastopanju). 
14.V kolikor predsednica na seji presodi, da komunikacija in nastop določene članice 
nista primerna in v skladu z dnevnim redom, ji odvzame besedo. 
15.Na seji se piše zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in datum seje, podatke o prisotnih 
in odsotnih članicah ter ostalih vabljenih, dnevni red in strnjeno vsebino poteka seje. 
Razprave se zapisujejo tako, da se navede ime in priimek razpravljavke 
(razpravljavca) po  
vrstnem redu, kot so potekale razprave, kratek povzetek vsebine razprave, sklepe in 
izide glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda. K zapisniku se priloži vso 
gradivo, ki je bilo obravnavano na seji. Pod zapisnikom levo spodaj je ime 
zapisnikarice, desno spodaj pa predsednice Sveta članic. Zapisnik mora biti v roku 
15 dni napisan, pregledan s strani predsednice Sveta ter poslan vsem članicam 
Sveta in predsedniku GZS. 
16. Članica Sveta je dolžna odgovoriti na vsako poslano e-pošto, oz. sporočilo, ki je 
vezano na naloge in dejavnosti, ki jih je prevzela kot predstavnica regije. 
17. Predstavnica sveta v svoji regiji članice seznanja z dejavnostmi, ki potekajo v 
Svetu članic GZS ter z vsemi informacijami, ki so pomembne za napredek gasilk v 
organizaciji.  
18. Sprotno preverja, če informacije pridejo do članic v društvih, ter če je pretočnost 
tudi v obratni smeri, kar bo zagotovilo boljše rezultate dela.  
19. V kolikor opazi, da ni pretočnosti informacij, na to opozori vodstvo regije oz. 
zveze.  
20. Predstavnica regije mora biti seznanjena z delom na teritoriju svoje regije. 
21. V kolikor članica presodi, da zaradi obveznosti, zdravja ali drugih zadržkov ne 
more opravljati nalog v Svetu članic, predsednico obvesti, da delo v regiji ne bi 
zastalo.  
22. V kolikor se članica regije ne udeležuje sej, ni dejavna in ne opravlja del v svoji 
regiji, Svet članic na to opozori vodstvo regije ter UO GZS ter eventuelno predlaga 
njeno zamenjavo. (Zamenjavo članice na predlog regije potrdi UO GZS.) 
23. Nejasnosti rešujemo znotraj Sveta članic ter delujemo enotno. 
24. Pri delovanju v gasilstvu in javnem življenju bomo pazile na ugled Sveta članic ter 
organizacije in delovale v skladu s Kodeksom prostovoljnih gasilcev in uveljavljenih 
Statutov. 
25.Držale se bomo Pravil gasilske službe (uniformiranje, javno nastopanje). 
 

 

Sklep: Soglasno smo potrdile smernice za delo sveta članic v obdobju 2018 – 2023. 
 

K7) Naj gasilka 2019 - določitev kriterijev za naj gasilsko 
 
 
Svet članic Gasilske zveze Slovenije je 12. 1. 2019 na 3. seji obravnaval  kriterije za 

Naj gasilko Slovenskih novic.  



Sklep: Predstavnice Sveta članic ne podpiramo izbora Naj gasilke. 

 

Obrazložitev:  

Gasilke – članice Prostovoljnih gasilskih društev, smo aktivne na vseh področjih.  

Izobražujemo se, tekmujemo na vseh ravneh ‒ celo na Olimpijadi dosegamo 

najboljše uvrstitve. Vedno več članic  aktivno sodeluje na intervencijah. Smo 

mentorice gasilski mladini, delujemo kot prve posredovalke, sodelujemo pri  

prireditvah in še bi lahko naštevale.  

Veliko članic bi si zaslužilo ta laskavi naziv. Težko je izbrati posameznico, da drugim 

ne delamo krivice. Primerno pa je,  da se delo vseh gasilk javno pohvali tudi v  

medijih. 

Vse smo naj gasilke – vsaka po svoje in na svojem področju. 

K8) Razno 

 

Regijski posveti:  
 

- 11.1.2019 – Ljubljana I - Šentvid 
-  9. 2. 2019  - Celjska in Savinjsko-Saleška regija 
-  30. 3. 2019  - Ljubljana III. - GZ Litija 
-  marec 2019 Dolenjska 
- 11.5. 2019 Mariborska regija – Lovrenc na Pohorju 
- 6. 7. 2019 Obalnokraška – Hrvatini 
- 5.4.2019 – Zasavje-Posavje – Zagorje 
- 8.11.2019 – Gorenjska 
- 16.11.2019 Koroška 
 

Ostale regije bodo imele posvet v jesenskem času (oktober, november). 
 
S strani računovodkinje smo dobile tabele o porabljenih sredstvih za leto 2018, 
katera znašajo 6.477,21 €. 
 

Sklep: Dopolniti je potrebno lanskoletne posvete. Naslednja seja bo 26. 3. 2019 ob 
16. uri v Ljubljani. V dnevnem redu bo tudi nova uniforma. 
 
Predsednica se je vsem zahvalila za udeležbo na seji. 
 
Seja je bila zaključena ob 15.20 uri. 
 
 
 
Zapisala: Pavla Ponikvar                                   Predsednica Sveta članic GZS 
                                                                                        Elizabeta Čampa                                          


