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Zapisnik 
 

 6. seje Sveta članic Gasilske zveze Slovenije, 
 
 

ki je bila v soboto, 11. 5. 2019,  ob 15. uri v prostorih PGD Tolmin,        
Lavričeva ulica 1, Tolmin. 

 
Prisotne: predsednik GZS Janko Cerkvenik,  Elizabeta Čampa, Marija Novak, 
Katarina Kenda Maver, Tanja Gregorič, Helena Odlazek, Tatjana Plaskan, Jasmina 
Vidmar, Melita Blatnik, Vesna Kozole, Marta Moneta, Ana Zavelcina 
Opravičeno odsotne: Jelka Hojnik, Sanja Hleb Oset, Saša Kovačevič, Martina 
Legan Jaženkovič, Leonida Matjaž, Pavla Ponikvar 
Ostale prisotne: Anja Donko, Breda Županc, Maja Šlibar, Marica Mlakar, Mojca 
Ačko, Jana Merlak, Andreja Lenarčič, Jolanda Slavec, Olga Smolič, Tanja Markič, 
Katja Vehar, Metka Demšar, Darja Gorenšek, Kristina Volontar, Tina Dramšak, Darja 
Kuronja, Simona Kurtovič 
 
 

 
Predsednica Sveta članic GZS Elizabeta Čampa pozdravi predsednika GZS Janka 
Cerkvenika in se mu zahvali za prisotnost na seji v Tolminu.  
 
Predsednik GZS lepo pozdravi vse prisotne in pove, da je bil dopoldne prisoten na 
tekmovanju osnovnošolskih ekip prve pomoči na Debelem rtiču, ki ga organizira Rdeči 
Križ Slovenije, sedaj je prisoten na naši seji, zatem odhaja k maši Sv. Florjana na 
Sveto goro. Poudari pomembnost sodelovanja ter deljenja dobre in slabe prakse, tudi 
z drugimi sorodnimi organizacijami, kot je za primer Rdeči križ Slovenije. 
Pohvali delo Sveta članic GZS, pove da imamo pomembno vlogo v naši organizaciji, 
pomembno je, da smo članice prisotne na vseh nivojih naše organizacije. Dotakne se 
problematike prisotnosti in delo predsednikov komisij na nivoju regij in gasilskih zvez, 
saj je regija podaljšana roka GZS in morajo biti primerno zastopana na vseh nivojih.  
Poudari dobro delo predsednice Sveta članic GZS in povabi na Medgeneracijsko 



srečanje v Stari trg pri Ložu, ter v Metliko, kjer bo prireditev ob 150- letnici gasilstva 
na Slovenskem. 
 
Prisotne članice zanima, kdaj bo možen nakup novi kroj gasilske obleke in kje. 
Predsednik GZS objasni, da predvidoma konec julija 2019, bodo izdelovalci dobili 
zeleno luč. Komisija za tehniko pri GZS je določila pogoje, merila in primerne kriterije 
po katerih se bo lahko izvajal nadzor nad izdelavo gasilskih oblek. Stari model gasilske 
uniforme bo še vedno v uporabi. 
 
Vprašanje je bilo tudi glede zdravniških pregledov gasilcev in prisotnost gasilk brez 
zdravniškega potrdila na gasilskih vajah. 
Predsednik GZS poda primer, ko je članica sodelovala na gasilski vaji in se na tej tudi 
poškodovala, po pregledu pri zdravniku je ta posredoval naprej zadolženim organom. 
Objasni, da moramo same poskrbeti in si zagotoviti zdravniške v čim večjem številu in 
tudi poskrbeti, da do takšnih napak ne pride. 
 
Predsednik GZS se zahvali za lep sprejem, zaželi nam dobro delo in se opraviči za 
odhod, saj ga čakajo na Sveti gori. 
 
K1) Potrditev dnevnega reda 

Predsednica  prebere predlagan dnevni red 6. seje Sveta članic GZS in ga da v 
razpravo. Na dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep: Dnevni red je bil  sprejet. 
 
K2) Pregled zapisnika 5. seje ter potrditev zapisnika 

Predsednica prebere pomembnejše točke v zapisniku in predlaga razpravo na 
zapisnik. 
 
Na zapisnik 5. seje je bila pripomba, da ni bilo dodano poročilo o delu članic od 
Jasmine Vidmar.  
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Sklep: Doda se poročilo Jasmine Vidmar in s tem je zapisnik 5. seje Sveta članic 
GZS sprejet. 
  
K3) Analiza posveta članic PGD in GZ Videm – Dobrepolje 

Predsednica pove, da je bilo prisotnih 120 članic, nekatere regije niso bile zastopane, 
zahvali se za zelo dobro organizacijo in strokovno izveden posvet. 

Naslednje leto je predlog, da bi posvet članic PGD in GZ organizirali v Brežicah, 
vendar mora predstavnica regije še preverit. 

 
 
K4) Medgeneracijsko srečanje – Stari trg pri Ložu 22.6.2019 



Medgeneracijsko srečanje bo potekalo v Starem trgu pri Ložu, datum je določen, 
aktivno bo sodelovala tudi gasilska mladina, plačilo na osebo bo 12 eur, vabila bodo 
v roku 14 dni poslana po gasilskih zvezah. 
 
K5) 11. pohod članic GZS v Trebnjem 6.7.2019 

Pohod predstavi predstavnica GZ Trebnje, datum 6.7.2019 zbor ob 7:00 v Trebnjem 
pred gasilskim domom, na izbiro bosta daljša in krajša pot, prihod na cilj predviden 
od 13:00 do 14:00 PGD Občine, sledil bo kulturno-družabni program in druženje. 
Cena na osebo bo 5 eur in vključuje topel obrok in pijačo na cilju, rok prijav bo petek 
21.6.2019 na Gasilsko zvezo Trebnje. 
 
K6) Predlogi za posvet članih v Zrečah 

Predlogi so: 
-predavanje psihološka pomoč gasilcem, predavanje in delavnica z zaupniki, 
razbremenilni pogovor. 
-ena večja delavnica in dve manjši. 
-prvi posredovalci (ponoviti predavanje od lani). 
-prikaz razvrščanja po novih pravilih o razvrščanju. 
 
K7) Pregled zapisnika Plenuma 

Predsednica SČ, je izpostavila pomembnejše točke iz zapisnika Plenuma GZS in 
predlagala, da si zapisnik preberemo na strani Gasilske zveze Slovenije kjer je 
objavljen. 
Na Plenumu GZS v Tolminu so bile prisotne štiri predstavnice Sveta članic GZS. 
 
K8)Razno 

Predsednica nam je prebrala zadnji zapisnik seje UO. Aktivno se dela na spremembah 
Zakona o gasilstvu, sprejema se predloge o zakonu in se bodo obravnavale na 
naslednji seji UO GZS. Prebere dnevni red naslednje seje UO GZS, ki bo 28. 5. 2019. 
Razprave na zapisnik ni bilo. 
Poročila po regijah: 
 
POMURSKA REGIJA: 
 

- Na nivoju regije so imele eno sejo.  
- 6. aprila so se udeležile vaje potapljanja, ki so ga pripravili člani potapljaškega 

društva GAPORA. – 
- 11.aprila so organizirale delovni posvet za predsednice in namestnice GZ 

Pomurje in poveljnice PGD-jev. Posveta se je udeležilo 40 članic iz 14 od 21 
GZ Pomurje .Na tem posvetu so izvedle praktični del, kjer je članicam na eni 
delovni točki bilo prikazano delovanje IDA in praktični preizkus le tega. Na drugi 
delovni točki so se članice podrobneje seznanile oz. so osvežile znanje 
poveljevanja in razvrščanja, ter uporabe uniforme. Pri izvedbi obeh delovnih 
točk so sodelovale predstavnice regijske komisije .Po praktičnem delu, je še 
sledilo predavanje  regijskega poveljnika tov. Dušana Utroša o vodenju večjih 
intervencij. Po predavanju so delovni posvet zaključile ob kavici ali čaju, ter 
domačih dobrotah, ki so jih pripravile predstavnice regijske komisije. 



- V manjši zasedbi smo se udeležile tudi izobraževanja članic GZS v Videm 
Dobrepolju, kjer nam je bilo tudi zelo prijetno. 

- Kot predstavnica Sveta članic GZS, se je v soboto 18. maja udeležila posveta 
članic Mariborske regije. Bilo je prijetno in zanimivo, tako za njo, kot tudi 
sodeč po odzivu članic, udeleženkam posveta. Hvala za priložnost, da lahko 
vidimo tudi delovanje članic po drugih regijah. 

CELJSKA REGIJA: 
- sodelovanje na regijski Florjanovi maši v Celju, 
- seja komisije za članice, 
- udeležba na skupščinah GZ, 
-udeležba na posvetu PGD Videm-Dobrepolje. 
 
KOROŠKA REGIJA:  
- 23.3. 2019 - posvet za članice KGO  v  Slovenj Gradcu.                 64 članic 
- 30.3.2019 -  Državno tekmovanje v kvizu za mladino Krško.              6 članice 
- 1.4.2019 – testiranje sodnikov – Slovenj Gradec                                 9 članic 
- 13.4.2019 – Izbirno mladinsko tekmovanje v Slovenski Bistrici           2 članici 
- Predstavitve po domovih                                                                      4 članice                                                                                
- Izobraževanje članic GZS, Videm Dobrepolje                                      4 članice 
- Seja članic GZS , Tolmin; 11.5.2019                                                    2 članici 
- Pričetek tečaja za višjega gasilca GZ Dravograd.                                3 članice 
- Udeležba na skupščinah po zvezah.                                                  12 članic  
- Pogrebi                                                                                               24 članic 
- Seje mladinske komisije, starejših in operative                                  23 članic 
- Seje sveta članic po društvih, zvezi in regiji – 2x                                                
- Izobraževanje :  Informatik  3 članice,  prvi posredovalec  28 članic 
- Vaje kip prve pomoči.                                                                           9 članic 
- Predstavitev gasilke dejavnosti ter vaje na poligonu                            2 članici 
- Vaje na regijskem poligonu                                                                47 članic 

 

 
Predsednica  predlaga naslednjo sejo Sveta članic po dopustih oz. počitnicah. 
 
Sklep: Naslednja seja Sveta članic GZS bi 19. septembra 2019 v prostorih GZS 
ob 17:00 uri. 
 
Seja je bila zaključena ob 16:15 
 
 
 
Zapisala: Katarina Kenda Maver                         Predsednica Sveta članic GZS: 

Elizabeta Čampa 
 

 
 


