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Z A P I S N I K 
11. seje Komisije za priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 9. 
januarja 2020, ob 10. uri v prostorih Gasilske zveze Slovenije 
 
 
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Miran Gregorič, Jože Dakskobler, Vinko Keršmanc, Marjan 
Meglič, Jože Šiler, Andrej Vöröš. 
 

OSTALI PRISOTNI: 

- Strokovna služba GZS Nevenka Kerin 
 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika 10. seje  
2. Obravnava predlogov za priznanja in odlikovanja 
3. Obravnava predloga novega odlikovanja 
4. Razno 

 

Predsednik komisije Miran Gregorič je predlagal, da se pod 4. točko obravnava razpis za 

priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2020. Razno je pod točko 5. 

Člani so se z dopolnitvijo strinjali. 

Ad 1. 

Pregled zapisnika 10. seje 

 
 
Člani na zapisnike niso imeli pripomb, zato so prejeli 
 
Sklep št.1: 
Sprejme se zapisniki 10. seje Komisije za priznanja in odlikovanja GZS. 
 

Ad 2. 

Obravnava predlogov za priznanja in odlikovanja 

Sklep št. 2: 
Komisija je obravnavala 215 predlogov, od tega je pozitivno rešila 161 predlogov, zavrnila je 

54 predlogov. 

Odobreni predlogi: 

Odlikovanje za posebne zasluge 15 
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Odlikovanje I. stopnje   22 
Odlikovanje II. stopnje  27 
Odlikovanje III. stopnje  18 
Plamenica I. stopnje   17 
Plamenica II. stopnje   33 
Plamenica III. stopnje   23 
Zlata plaketa      4 
Srebrna plaketa    1 
Bronasta plaketa    1 
 
 

Ad 3. 
Obravnava predloga novega odlikovanja 

 
Na decembrski seji je predsednik GZS Janko Cerkvenik predstavil pobudo za novo odlikovanje 
Ernesta Eörya, ki bi bilo namenjeno posameznikom v mednarodnem merilu, na državni ravni 
in lokalni ravni. 
Člani komisije so pobudo proučili, vsak izmed njih je povedal svoje mnenje. Člani komisije so 
po zaključku razprave zavzeli enotna stališča in sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep št.3: 
Člani komisije menijo, da je po obstoječem Pravilniku o priznanjih in odlikovanjih priznanj 
dovolj. 
Sklep št.4: 
Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije naj odloči, ali se gre v spremembe Pravilnika in naj 
zadolži Komisijo za priznanja in odlikovanja za pripravo sprememb. 
Sklep št.5: 
Komisija predlaga, da se eno izmed obstoječih priznanj preimenuje v priznanje Ernesta 
Eörya. 
 
 

Ad 4. 
                 Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2020 
 
Člani komisije so pregledali razpis in kriterije, ki so vsebinsko enaki lanskoletnemu in niso 
imeli pripomb. 
 
Sklep št.6: 
Sprejme se razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2020 
s pripadajočimi kriteriji. Razpis in kriteriji se predlagajo v potrditev Upravnemu odboru 
GZS. 

 
 

Ad 5. 

Razno 
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Vinko Keršmanc je predlagal, da se preveri v Vulkanu pogoj 5-letnega roka za prejem 

naslednjega priznanja. Priznanje GZ 3. stopnje lahko dobi prejemnik mladinskega priznanja 

pred pretekom 5-let. 

Jože Šiler je predlagal, da se gasilske zveze ob priliki opozori na vnašanje aktualnih statusov 

članov v Vulkan. 

Predlagal je, da se omeji starost za dobitnike odlikovanja za posebne zasluge na 55 let. 

Določiti bi se moralo nošenje značk. 

 

Predsednik Miran Gregorič je zaključil, da se bomo na vsa vprašanja morali vrniti če bomo 

morali spreminjati Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih. 

 

 

Sejo smo zaključili ob 12. uri. 

 

     Zapisala: 

Nevenka Kerin                                                                                                Predsednik Komisije 

poslovna sekretarka       za priznanja in odlikovanja 

                                                                                                                                Miran Gregorič 

  


