
 

Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana 

 

 

 

 
 

Zapisnik  

7. seje Sveta članic Gasilske zveze  Slovenije, ki je bila v četrtek, 19.9. 2019,  

ob 17. uri v prostorih GZS, Tržaška c. 221, Ljubljana 

 

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

Tanja Gregorič, Helena Odlazek, Melita Blatnik, Vesna Kozole, Ana Zavelcina, Sanja 

Hleb Oset, Saša Kovačević, Martina Legan Janžekovič, Ingrid Lončar, Jasmina 

Vidmar, Marica Mlakar namesto Jelke Hojnik 

Opravičeno odsotne: Jelka Hojnik, Leonida Matjaž, Marta Moneta, Tatjana Plaskan 

 

Predlog dnevnega reda:  

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika 6. seje ter potrditev zapisnika  

3. Medgeneracijsko srečanje – analiza 

4. 11. pohod članic GZS v Trebnjem – analiza 

5. Program dela za posvet članic v Zrečah – 23. in 24. november 2019 

6. Pregled zapisnikov sej UO 

7. Razno 

 

K 1) Potrditev dnevnega reda 

 Predsednica Elizabeta Čampa vse lepo pozdravi in predlaga dopolnitev dnevnega 

reda: Program dela za leto 2020. 

Sklep: Članice Sveta članic soglasno sprejele dnevni red s predlagano 

dopolnitvijo. 

 

     K 2) Pregled in potrditev zapisnika 6. seje 

Na zapisnik ni bilo pripomb, oglasi se Ingrid, ki je pripomnila, da ni bila v zapisniku 

zapisana, da je bila opravičeno odsotna. Predsednica pove, da se popravi v zapisniku- 

Slep: Vse prisotne potrdimo zapisnik 6. seje 

 



 

      K 3) medgeneracijsko srečanje – analiza 

Predsednica je poročala o Medgeneracijskem srečanju v Loški dolini. Prisotnih je bilo 

382 članov naše organizacije. Prisoten je bil tudi predsednik GZS Janko Cerkvenik. 

Organizator se je zelo potrudil, zasluži si pohvalo. Nastali so stroški v višini 2175 evrov. 

Znesek se bo razdelil med Svet veteranov, Svet članic in Mladinski svet. Naslednje 

leto bo srečanje v Beli krajini. 

 

     K 4) 11. pohod članic GZS  v Trebnjem - analiza 

Na 11. pohodu je bilo 160 članic. Udeleženke je pozdravil predsednik Janko Cerkvenik. 

Hvala predsedniku in organizatorjem – GZ Trebnje. Uspela je tudi dobrodelna nota. 

Pohod bo tudi naslednje leto. Datum bo znan naknadno. 

 

     K 5) Program dela za posvet članic v Zrečah – 23. in 24. 11. 2019 

Razpravljale smo o programu dela v Zrečah. Tokrat bo samo gasilska tematika, zato 

so zaželene delovne obleke. Predlogi: razvrščanje, preventiva, tehnično reševanje, 

informatika, psihološka pomoč, prva pomoč. 

Dobrodelna akcija bo za ustanovo Metoda Rotarja, če ne bo drugih potreb. 

Program posveta: ko bo program posveta pripravljen, bo posredovan v pogled 

in potrditev kot korespondenčna seja. 

 

      K 6)  Pregled zapisnikov sej UO 

Zapisnike smo prebrale, zato jih nismo posebej obrvnavale. 

Sklep: Seznanjene smo z dogajanjem na ravni GZS. 

 

 K 7) Razno 

Regijski posveti 

19. 10. 2019 – Notranjska (Grahovo) 

19. 10. 2019 – Pomurska (Veržej) 

5. 11. 2019 – Podravska (Ptuj) 

8. 11. 2019 – Gorenjska (Kranjska Gora) 

9. 11. 2019 – Severno Primorska (Nova Gorica) 

16. 11. 2019 – Koroška (Mislinja) 



 

                        Belokranjska (Metlika)  

 

Pomembni datumi 

30. 11. 2019 – seja Sveta članic v Metliki 

16., 17., 18. 10. 2019 -  Bogatajevi dnevi v Postojni 

15. 11. 2019 – zaključno praznovanje v Cankarjevem domu 

4., 5. 4. 2020 – dnevi na Rogli 

23. -  26. 5. 2020 – državno tekmovanje v Celju 

15. – 20. 6. 2020 – sejem Hanover 

24. – 26. 9. 2020 – sejem Gornja Radgona (seja) 

 

Analiza slovesnosti v Metliki 

150 let gasilstva na Slovenskem  - Metlika si za organizacijo zasluži vse pohvale. 

Ešalon članic je bil vzoren in pohvaljen, čeprav je bilo potrebno opozarjati in nekatere 

članice celo izločiti, ker so bile v neskladju s PGS (čevlji, nogavice, lasje na čelu, 

neenotni klobučki…). Navodila za svečano parado so bila dvojna in različna. 

Nove obleke še niso potrjene, ko bodo, bomo pri proizvajalcu prosile za popust. 

Predlog: V ešalonu članic naj bo spredaj Svet članic, potem ostale – razvrščene po 

činih. 

Sklep: Navodila za sestavo ešalonov naj bodo enotna. 

 

O gasilkah -  članek v časopisu 

Na Svet članic je prispel dopis tov. Mance Ahačič, da Dnevnik in Slovenske novice 

objavljajo žaljive članke. Članice smo aktivne v operativi in zastopane na vodilnih 

mestih na vseh ravneh gasilske organizacije. V že omenjenih časopisih pa piše, da  

pomagamo gasilcem s kavo in čajem, kadar smo na intervencijah.  

Sklep: Gasilska zveza Slovenije bi nas morala predstaviti v pravi luči. Kontrolirati 

je treba vse objave v časopisih, da ne bi bile operativke v podrejenem položaju. 

 

Bilten o delu članic 

Sklep: Do 30. 10. 2019 je potrebno poslati poročila za bilten (arial 12) 



 

Poročilo o delu Koroške regije, ki je bil poslan, je kot priloga k zapisniku, druge niso 

poslale poročila, saj nisem tega zahtevala, ker bo tako treba pripravit poročila za bilten. 

K 8) Program za leto 2020 

Razpravljale smo o programu dela. Sestavile smo okvirni program: izobraževanje 

Sveta članic (Maribor), Medgeneracijsko srečanje (Bela krajina), posvet (21.,22. 11. 

2020 – pridobiti ponudbe) 

Sklep: Program za leto 2020 bomo potrdile na korespondenčni seji.  

Sklep: Pridobiti je potrebno ponudbe za posvet v letu 2020. 

 

Sejo smo zaključile ob 18.30.  

Zapisala: Pavla Ponikvar                                          Predsednica Sveta članic GZS: 

                                                                                  Elizabeta Čampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


