
         

 

 

                           
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE                   

Ljubljana, Tržaška 221 

 01 241 97 50 

Fax: 01 241 97 64 

 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol 

 

Datum: 20. 3. 2019 

 

 

 

 

Zapisnik 
 

 5. seje Sveta članic Gasilske zveze Slovenije, 

 

 

ki je bila v sredo, 20. 3. 2019,  ob 17. uri v prostorih GZS. 

 

Prisotne: Elizabeta Čampa, Melita Blatnik, Tatjana Plaskan, Sanja Hleb Oset, Jelka 
Hojnik, Vesna Kozole, Martina Legan Janžekovič, Ingrid Lončar, Marija Novak, Pavla 
Ponikvar, Ana Zavelcina,  Saša Kovačević,  Helena Odlazek,  Marta Moneta, Tjaša 
Klun – namestnica Tanje Gregorič 
 

Opravičeno odsotne: Jasmina Vidmar,  Leonida Matjaž, Katarina Kenda Maver 

 

Dnevni red: 
 

 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 3. in 4. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov 
3. Izobraževanje članic PGD in GZ Videm - Dobrepolje  
4. Izobraževanje predsednic in njihovih namestnic v Tolminu  
5. Nova svečana uniforma 
6. Dejavnosti in aktivnosti po regijah 
7. Razno 

 
 

 

 

 
 
 
K1) Potrditev dnevnega reda 



         

 

 

Predlog: Na dnevni red se doda še Zapisnik UO GZS. 

 

Sklep: Dnevni red je bil  sprejet. 
 
K2) Pregled zapisnika zadnje seje 
 
Na zapisnik 3. seje je bila pripomba, da bi morali na posvet še posebej povabiti 
Vladko in njeno Gasilsko zvezo. 
 
Predsednica nas je seznanila, da še potekajo dogovori, kje bo letos organizirano 
Medgeneracijsko srečanje.  
Ker smo zavrnile izbor Naj gasilke, bodo Slovenske novice izbirale  Naj gasilsko 
društvo. Kriterije je določila 5 – članska komisija GZS. 
Članice Sveta članic so pridobile tudi podatke o lokaciji dvodnevnega posveta. Glede 
na ceno in možnosti smo se odločile za Zreče. 
 
Korespondenčna seja Sveta članic GZS je bila sklicana zaradi potrditve predstavnic 
članic na plenumu, 6. 4. 2019, v Tolminu. Predstavnice bodo: Pavla Ponikvar, Tanja 
Gregorič in Tatjana Plaskan. 
 
 

Sklep: 23. in 24. 11. 2019 bo dvodnevni posvet v Zrečah. 

 

Sklep: Pregledale smo sklepe obeh zapisnikov (3. in 4. korespondenčne seje) 

in jih potrdile.  
  
 
Regijski posveti: spremembe 
       23. 3 2019  Koroška  
       5. 4. 2019  Posavje - Zasavje 

18. 5. 2019 Mariborska regija – Lovrenc na Pohorju 
       6. 7. 2019 Obalnokraška - Hrvatini 
       Ostale regije bodo imele posvet v jesenskem času (oktober, november) 
 
K3) Izobraževanje članic PGD in GZ Videm - Dobrepolje 
 
Predlogi: 
Gregor Vidrih: Množični nesreči na avtocesti 
Uroš Gačnik: Poplave 
Elizabeta Čampa: Uniforma – nova 

 

Sklep: Za izobraževanje v Dobrem polju sporočiti število članic na GZS (tov. 

Nevenki), če piše na vabilu delovna obleka, je potrebno to upoštevati. 

 
K4) V Tolminu bo  11. 5. 2019 ob 10. uri izobraževanje predsednic in namestnic 
Sveta članic GZS. 
 

Sklep: V Tolminu, 11. 5. 2019, bomo imele tudi naslednjo sejo. 

 



         

 

 

K5) Predsednica Elizabeta Čampa je predstavila novo svečano obleko. 
Povedala je, da bodo tudi dosedanje uniforme v veljavi in ni potrebno nabaviti novih. 
Uniforme dela Krojaštvo Rožman. Najbolj primerni so čevlji z nižjo peto (3-5 cm) – 
proizvajalec Alpina. 
 
K6) Dejavnosti in aktivnosti po regijah 
 
Članice so se odločile, da bodo o dejavnostih v regijah posredovale v elektronski 
obliki. 
 

Sklep: Članke o dejavnostih v regijah poslati do torka, 26. 3. 2019   
 

 

K7) Razno: Zapisnik UO GZS 
                   Plenum 
                   Spletna stran Sveta članic 
 
Predsednica nam je prebrala zadnji zapisnik seje UO. Razprave na zapisnik ni bilo. 
Povedala je tudi, da nas bodo na Plenumu, ki bo 6. 4. 2019, v Tolminu, zastopale tri 
delegatke, ki so bile izvoljene na korespondenčni seji. 
 

Sklep: V prihodnosti bo potrebno obnoviti spletne strani Sveta članic. 

 

 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.50. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala: Pavla Ponikvar                         Predsednica Sveta članic GZS: 
                                                                 Elizabeta Čampa 
 
 
 
 

Priloga k zapisniku: Dejavnosti članic po regijah 
 
 
 
V Ljubljani, 20. 3. 2019 
 

Priloga k zapisniku: Dejavnosti članic po regijah 
 



         

 

 

 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ČLANICE OKR 

 

Poročilo dela članic OKR: 
-Udeležba predsednice na 3. Seji Sveta članic v Ribnici 
-Po PGD so se vrstili občni zbori, na katerih smo članice aktivno sodelovale, tako kot 
pri pripravi kot pri izpeljavi le-teh 
-na našem območju je bila razglašena velika požarna ogroženost, zato so naša PGD 
izmenično opravljala požarne straže v svojih okoljih, seveda članice smo bile 
sestavni del ekipe. V tem obdobju je bilo kar nekaj intervencij,  katerih smo članice 
seveda udeležile. 
- Izobraževanje, v tem obdobju je potekalo izobraževanje za operativnega gasilca, 
višjega gasilca ter 1 članica KGZ opravila tečaj gašenja notranjih požarov modul A 
-veliko naših članic je mentoric mladine, kjer zelo aktivno potekajo vaje ter različna 
tekmovanja 
     
 
Tanja Gregorič 
 
 
 
 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ČLANICE  DOLENJSKE REGIJE 

 
V soboto, 09. marca 2019,  je v prostorih PGD Škocjan potekal regijski posvet članic 

Dolenjske regije. Udeležilo se ga je 107 gasilk iz GZ Novo mesto, GZ Trebnje in GZ 

Šentjernej. Od povabljenih  gostov pa so se posveta udeležili tudi namestnica 

predsednika GZS tov. Janja Kramer Stajnko, predsednica članic GZS tov. Elizabeta 

Čampa, regijski predsednik tov. Janez Bregant, regijski poveljnik tov. Martin Lužar, 

podpredsednik GZ Novo mesto Marjan Šmalc, poveljnik GPO Škocjan Silvo Vene, 

predsednik PGD Škocjan Robert Janežič ter župan občine Škocjan  g. Jože Kapler. 

 

Na začetku posveta sem vse navzoče pozdravila, vsem zaželela dobrodošlico ter 

razložila dnevni red posveta. Sledili so pozdravi gostov. Nato smo se odpravili proti 

spomeniku dr. Ignacija Knobleharja, misijonarja in raziskovalca Belega Nila  med 

afriškimi domorodci v nastajajoči park, kjer nas je skozi zanimivosti  popeljal naš 

domači župnik g. Tone Dular. 

 

Po vrnitvi v gasilski dom nas je najprej pozdravil župan občine Škocjan Jože Kapler 

in nam predstavil občino ter njeno povezanost z gasilstvom, nato pa sta skupaj z  g. 

Janezom Žakljem, našim bivšim kaplanom, danes pa  župnikom v fari Cerklje ob 



         

 

 

Krki,  predstavila življenje Knobleharja. V nadaljevanju je tov. Borut Kolenc,  vodja 

Regijskega centra Novo mesto,  predstavil klic na št-112. Nato je sledil kulturni 

program, kjer so se z deklamacijami, vijolino in pesmijo predstavili mali nadobudneži 

Ema , Tereza in Janez, ki so poskrbeli, da se ja na obraze udeleženk prikradla tudi 

kaka solzica sreče. V nadaljevanju popoldneva nam je predsednica članic GZS tov. 

Elizabeta predstavila nov kroj svečanih oblek in pravilno nošenje le te. Nato sta Nika 

in Neja namenili nekaj minut s pesmijo in deklamacijo vsem ženam ob njihovem 

prazniku. Tov. Robert Janežič pa nam je za konec predstavil še potek gašenja 

požara na območju Ekosistemov v Zalogu. Po uradnem delu posveta je sledilo 

družabno srečanje ob harmoniki. 

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem in vsakomur posebej za  udeležbo na 

posvetu, za sodelovanje, in za  kakršen koli prispevek, ki so ga vložili v to srečanje. 

 

Predsednica članic Dolenjske regije 

Melita Blatnik 

 
 
 
 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ČLANICE REGIJE ZASAVJE IN POSAVJE 

 
 
Članice regije Zasavja in Posavja smo se dobile v mesecu januarju na skupni seji v 
Sevnici, kjer smo naredile plan dela za leto 2019. Tako kot vrsto leto do sedaj bomo 
imele skupen regijski posvet in sicer 5.4.2019 v GZ Zagorje. 
Članice regije Zasavja smo naredile tudi plan regije Zasavje. Ostali skupnih aktivnosti 
na ravni regije v tem obdobju nismo imele. 
 
Helena Odlazek 
 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ČLANICE POMURSKE REGIJE 

 
 
Članice Pomurske regije smo imele od prejšnje naše seje pa do zdaj le en sestanek, 
kjer smo pripravile program dela in si zadale nekaj načrtov. Trenutno pripravljamo 



         

 

 

izobraževanje za predsednice in namestnice komisij pri GZ v Pomurski regiji. Več o 
izobraževanju pa naslednjič. 
 
Na posvetu Koroške regije, ki sem se ga udeležila v soboto, je bilo lepo in zanimivo. 
Članice so z zanimanjem poslušale predavanje, ki pa tudi meni ni bilo odveč in tuje. 
Hvala za dano možnost, da sem lahko predstavljala Svet članic GZS in tudi sama 
pridobila nekaj novih izkušenj. 
 
 
Ingrid Lončar 
Pomurska regija 
 
 
 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ČLANICE SAVINJSKO ŠALEŠKE REGIJE 

 
 
V času med obema sejama Sveta članic GZS smo na regiji izvedle naslednjo 
aktivnost: 
  
Posvet članic Savinjsko Šaleške in Celjske regije 
  
Posvet je organizirala Komisija za delo s članicami pri SŠR dne 09.02.2019 s 
pričetkom ob 8:30 uri v prostorih gasilskega doma Žalec 
z naslednjo vsebino: 
Kako izboljšati notranjo in zunanjo podobo gasilske organizacije – predavatelj tov. 
Janko Cerkvenik 
Tehnika sproščanja – dihalna tehnika – predavateljica gospa Barbara Plesnik 
Naravna nesreča Jelen dol – Tržič -  predavateljica tov. Manca Ahačič 
  
Na posvetu je sodelovalo 132 članic iz obeh regij in gostje. 
Članice smo pogostili s pecivom, čajem in kavo. 
Na koncu pa smo si ogledale še  gasilski muzej Žalec. 
  
  
Tatjana Plaskan 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ČLANICE ZASAVSKE IN POSAVSKE REGIJE 

 
 
V regiji Posavje so imele članice naslednje aktivnosti; 



         

 

 

-  v januarju smo imele skupno sejo s članicami regije Zasavje, oblikovale letni plan 
dela in srečanje članic Zasavske in Posavske regije, ki bo v petek 5.4.2019 na GZ 
Zagorje ob Savi. 
- udeležba na občnih zborih in skupščinah v regiji 
- trenutno se udeležujemo tečaj za mentorja mladine, ki za celotno regijo poteka na 
GZ Brežice  
 
Vesna Kozole 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ČLANICE MARIBORSKE REGIJE 

 
 
V gasilskih vrstah je kar 32% žensk, ki se vključujemo na vseh področjih 
dejavnostih:  
organizacijski, operativni, izobraževalni, preventivni, kulturni, športni, tekmovalni.....  
Zato smo se odločili združiti prijetno s koristnim in smo organizirali 1. srečanje članic 
Mariborske regije. Članice GZ Slovenske gorice so prevzele organizacijo, članice GZ 
Maribor smo bile zadolžene za strokovni del večera. 
130 članic se nas je zbralo 16.3. 2019 v PGD Jarenina. V uvodu nas je pozdravil in 
prijazno nagovoril predsednik GZ Slovenske gorice tov. Uroš Kojc. Nadaljevali smo z 
vsebino Ženske v vrstah slovenskega gasilstva. V nadaljevanju sta se predstavili 
sodnici tov. Suzana Mlaker iz PGD Pekre in tov. Valentina Ošlovnik iz PGD 
Paloma/Sladki vrh. Lik sodnice je zanimiva tema. Z njimi se večkrat srečujemo, a 
njihovo delo, vložen trud in dogodivščine premalo poznamo. Tako smo se seznanile 
z zanimivostmi skozi oči sodnice.  
Naš cilj je bil tudi podrobneje predstavit GZ, ki sestavljajo Mariborsko regijo. Tako je 
vsaka komisija za članice na GZ našla svoj pristop za predstavitev udeleženkam 
srečanja.  
Za konec uradnega dela smo prisluhnili šaljivi pesnitvi namenjeni ženskam in 
njihovem prazniku.  Vse je že pripravljeno za organizacijo posveta 18.5.2019 v 
Lovrencu na Pohorju.  
 
 
Sanja Hleb Oset 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ČLANICE NOTRANJSKE REGIJE 

 
 
Članice Notranjske regije se pripravljamo za regijski posvet članic, ki bo jeseni. 
Organizacijo vodi GZ Cerknica. Tri članice naše regije so uspešno zaključile tečaj za 
gasilske častnike. Čestitamo.  



         

 

 

 
Pavla Ponikvar  

 

 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ČLANICE KOROŠKE REGIJE 

 
 
Članice Koroške regije smo imele 23.3.2019 posvet članic v Slovenje Gradcu. Na 
posvetu smo imele zelo zanimive teme - Kako ukrepamo ob nujnih stanjih temeljni 
postopki oživljanja otrok in odraslih – teoretični del ( mag. Primož Krajnc), nudenje 
prve pomoči na terenu in uporaba AED- ja ( mag. Primož Krajnc in Katarina Krajnc) 
in TPO in uporaba AED- ja    – praktični del po delavnicah. 
 
Ker nam je v teoretičnem delu bilo predstavljeno vse kar nas je zanimalo članice niso 
imele vprašanj. Po teoretičnem delu smo si ogledale tudi 3 kratke filme v katerih je 
bilo predstavljeno delo laikov in delo strokovnih delavcev in njihovo medsebojno 
sodelovanje. Na Koroškem vse službe medsebojno dobro sodelujejo kar pa je odraz 
pogostih medsebojnih vaj in pa skupnih usposabljanj. Po teoretičnem delu smo imele 
še praktično usposabljanje in sicer vsaka posameznica je delo opravila na svoji lutki 
pod strokovnim nadzorom predavateljev. 
Članice so bile navdušene nad tečajem in odšle domov z novim pridobljenim 
znanjem. 
Na posvetu je bila prisotna  tudi predsednica za delo s članicami Pomurske regije 
tov. Ingrid Lončar. 
 
Leonida Matjaž 


