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Z A P I S N I K 
 

11. seje Sveta članic Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 
26. 8. 2021, ob 17.00, v prostorih Gasilske zveze Slovenije Tržaška cesta 221, Ljubljana 

 
PRISOTNI ČLANI: Elizabeta Čampa, Melita Blatnik, Tanja Gregorič, Sanja Hleb Oset, Katarina 
Kenda Maver, Vesna Kozole, Martina Legan Janžekovič, Ingrid Lončar, Leonida Matjaž, Marta 
Moneta, Marija Novak, Helena Odlazek, Tatjana Plaskan, Pavla Ponikvar, Jasmina Vidmar, 
Marica Mlakar namesto Jelke Hojnik  

OSTALI PRISOTNI: Janko Cerkvenik, MMag. Suzana Kralj 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Saša Kovačević, Uroš Gačnik 

OSTALI ODSOTNI: Ana Zavelicina 

 

Predlog dnevnega reda:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in realizacija sklepov zadnje seje      
3. Pregled dela v letu 2021 
4. Priprava poročila za Plenum 
5. Program dela do konca leta 
6. Razno 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Predsednica Sveta članic Elizabeta Čampa vse lepo pozdravi in predlaga dnevni red v potrditev. 
Tatjana Plaskan predlaga dopolnitev dnevnega reda z novo 6. točko, ki se glasi Ocenitev dela 
predsednice Sveta članic – nezadovoljstvo Sveta članic z njenim delom.  

Točka razno tako postane 7. točka dnevnega reda. 

Sklep št. 1: 
Članice Sveta članic so soglasno sprejele dnevni red z dopolnitvami.  
 
 
 
 



 

Ad 2. 

Pregled in realizacija sklepov zadnje seje 

Predsednica Sveta članic Elizabeta Čampa pove, da v letu 2020 ni bilo možno organizirati 
posveta članic v Cerknem zaradi situacije povezane s korona virusom. V letu 2021 bi 
izobraževanje moralo biti organizirano v Brežicah, ampak je prav tako odpadlo. Posvet naj bi 
bil v prihodnosti izpeljan kot 1-dnevni ali pa preko videokonference. Pretekli 2-dnevni posveti 
so bili precej natrpani, kar zadeva urnik, vršili pa so se večinoma v Celjski regiji. Jasmina Vidmar 
želi, da se popravi zapisnik 9. seje v delu, kjer je navedeno, da se Jasmina ne strinja s tem, da 
so posveti v Celjski regiji. Jasmina ne nasprotuje izvedbi v Celjski regiji, vendar predlaga, da so 
organizatorji še iz drugih regij. Zaradi covid-19 situacije je odpadel tudi pohod članic, prav tako 
ni bilo medgeneracijskega srečanje. Glede slednjega je UO sprejel, da se ukine, vendar članice 
menijo, da to ni dobro in da bi to srečanje moralo ostati. V letu 2021 je intenzivno potekalo 
delo v zvezi s priročnikom o članicah.  

Jasmina Vidmar: priročnik se je začel pisati v letu 2020, oblikovana je bila delovna skupina s 
predstavnicami iz Sveta članic, priključila pa sta se še predsednik Janko Cerkvenik in 
namestnica predsednika Janja Kramer Stajnko, naknadno pa še Marinka Cempre Turk. Delovna 
skupina je imela več srečanj preko videokonferenc. Posebej je Jasmina pohvalila Janjo Kramer 
Stajnko za njeno računalniško in operativno delo, ki ga je vložila v priročnik. Pisanje priročnika 
je potekalo po terminskem planu, kjer pa se je začelo zatikati. Elizabeta Čampa in Pavla 
Ponikvar nista sledili rokom in sta z oddajami zamujali. Predsednici Sveta članic so ostali člani 
delovne skupine ponudili pomoč, vendar jo je zavrnila. Zadnji rok za oddajo je bil 9. 8. 2021. 
Pavla Ponikvar je gradivo oddala, vendar ga je bilo potrebno dopolniti, Elizabeta Čampa pa ni 
oddala ničesar. Ostali člani delovne skupine so si razdelili njen del, tako da je sedaj vse 
pripravljeno. Prihodnji teden bo sestanek z oblikovalcem v Mariboru, tako da se pričakuje, da 
bo priročnik izšel do konca letošnjega leta.  

Sklep št. 2: 
Vse prisotne sprejemajo in potrjujejo zapisnika 9. in 10. seje z navedenimi dopolnitvami. 

Ad 3. in Ad 4. 

Pregled dela v letu 2021 

Leto 2021 je bilo zaznamovano s korono. Predsednica Sveta članic se je redno udeleževala UO 
GZS in posredovala vse zapisnike ostalim članicam Sveta članic. V letu 2021 se je izvedlo 
državno tekmovanje v Celju, delalo se je na prenovitvi programa ter pripravljal se je priročnik. 
Za Plenum GZS, ki bo oktobra 2021, je potrebno pripraviti poročilo, za kar predsednica 
predlaga, da vse članice pošljejo poročila iz svojih regij, nato pa predsednica izdela enotno 
poročilo. Članice opozorijo, da za leto 2021 niso potrdile programa dela, prav tako niso prejele 
finančnega poročila za Svet članic za leto 2020. Predsednica pove, da je program dela bil 
sprejet 4. 12. 2021 na UO. Program dela za leto 2021 za Svet članic je glede na situacijo 
povezano s korono pripravila Elizabeta Čampa, in sicer v obliki kot je bil vsa predhodna leta. 



 

Glede izvedbe tečaja za vodenje članic se naj kontaktira predavatelje, ali so sploh pripravljeni 
predavati po novem programu. Ker članice niso prejele gradiva za ta del odločanja, predlagajo, 
da se vsebina preloži na naslednjo sejo.  

Sklep št. 3: 
Predsednica Sveta članic Elizabeta Čampa pripravi poročilo za Plenum. 

Ad 5. 

Program dela do konca leta 

Seja Sveta članic naj bi bila vsak mesec do konca leta 2021. Posebna pozornost se naj posveti 
reviziji prisotnosti oziroma zastopanosti članic po regijah. V praksi se dogaja, da članice niso 
zastopane in da nimajo glasovalne pravice. V nekaterih regijah celo moški glasujejo v imenu 
članic. Problem predstavlja tudi dejstvo, da pravilniki na regijah niso usklajeni z GZS.  

Jasmina Vidmar: članice delajo, vendar niso vpisane v Vulkan. Gasilci (moški) to zagovarjajo s 
tem, da članice delajo isto kot moški in da ne potrebujejo Sveta članic.  

Elizabeta Čampa predlaga, da se naredi revizija vpisov v Vulkanu, preverijo se vpisi na regijah 
in na nivoju zvez ter volilna pravica članic, rok je 15. 9. 2021. 

Janko Cerkvenik: na GZS imamo vrnjen podpisan regijski pravilnik od Mariborske, Notranjske 
in Pomurske regije. Od Obalno-kraške in Posavske regije je na GZS pravilnik iz leta 2013 in 
2014, oba vsebujeta članice, mladino in veterane. UO je o tem razpravljal in regije so imele 2 
leti čas, da uskladijo dokumentacijo. Predsednik GZS bo pisno pozval vse regije, da pripravijo, 
sprejmejo in oddajo pravilnike na GZS. Rok oddaje bo sredina septembra, saj bo izplačilo 
regijam, ki ga GZS vrši vsako leto, vezano na oddajo pravilnika. Pri veteranih se srečujejo s 
podobnimi problemi kot članice. Regije to vežejo na kadrovsko problematiko, vendar je 
zastopanost članic in veteranov nujna. Ta problem je potrebno rešiti v tem mandatu. Janko 
Cerkvenik še opozori, da morajo biti vsi zapisniki regij posredovani na GZS, kar se v praksi tudi 
krši, saj ima GZS od leta 2019 samo 2 zapisnika. Z zapisniki, ki ji prejme GZS, se ocenjuje delo 
in stanje pri članicah ter na splošno v regiji. Sredstva za regije so se povečala in ne sme biti 
izgovorov, da ni finančnih sredstev za delo. Težave so tudi pri komunikaciji na nivoju GZ – PGD, 
kar bomo na GZS rešili tako, da bomo vso korespondenco, ki se bo nanašala na PGD pošiljali 
direktno njim. Do sedaj je GZS upoštevala lokalni nivo, vendar se je nemalokrat pokazalo, da 
PGD-ji niso bili obveščeni s strani GZ. V septembru bosta 2 UO, in sicer 14. 9. 2021 bo na temo 
statuta, statusa in sprememb zakona o gasilstvu, 21. 9. 2021 pa bodo na dnevnem redu redne 
točke – priprava na Plenum.  

Članice menijo, da je v letu 2021 potrebno izvesti posvet predsednic in namestnic članic. Če 
ne gre v živo, pa se naj izvede preko videokonference, saj imajo regije sedaj tehnično opremo, 
ki je temu namenjena. Posvet se bi naj izveden v novembru, kot je tudi planirano po programu. 
Če je možno, naj poteka v živo, drugače pa v obliki videokonference. 

 



 

Ad 6. 

Ocenitev dela predsednice Sveta članic – nezadovoljstvo Sveta članic z njenim delom  

Tatjana Plaskan: 11 članic je poslalo dopis, s katerim izražajo nezadovoljstvo z delom 
predsednice Sveta članic Elizabete Čampa. Dejstvo je, da so imele članice v letu 2020 le 1 sejo 
v Metliki ter 1 korespondenčno sejo, plan dela za leto 2021 ni bil sprejet, seje so nestrokovno 
vodene. Nezadovoljstvo so izrazile tudi članice Sveta članic, ki so hkrati tudi članice delovne 
skupine za priročnik – natančne razloge je pri 2. točki dnevnega reda razložila Jasmina Vidmar. 

Ingrid Lončar: pove, da je podpisala dopis, vendar ga umika zaradi pogovora s predsednikom 
in poveljnikom ter članicami s strani regije. Namreč ona je postavljena s strani regije in 
zagovarja stališče regije, ne pa svoje osebno stališče, zato se od dopisa distancira.  

Jasmina Vidmar: dno je izbilo pisanje priročnika in zavrnitev pomoči, ki so jo člani delovne 
skupine za priročnik ponudili Elizabeti Čampa. Namreč le-ta pomoči ni sprejela, pri pisanju 
priročnika pa ni pokazala odgovornosti in truda, bila je neresna, kopirala je besedila iz drugih 
gradiv, na sejah UO je izpostavljala Sašo Kovačevič, ki je delovna in pridna. Na UO je 
predsednica Sveta članic premalo aktivno sodelovala, čeprav so ji ostale članice pisale pobude 
in predloge. Predsednica Sveta članic mora biti zgled in hrbtenica vsem ostalim članicam, saj 
vse žrtvujejo svoje zasebno življenje za gasilstvo. 

Tanja Gregorič: članice so podale pripombe na gasilsko obleko, ki niso bile obravnavane na UO 
GZS. Elizabeta Čampa pojasni, da so bile pripombe posredovane direktno k oblikovalki in so 
bile tudi upoštevane.  

Tanja Gregorič: na 7. seji Sveta članic so sprejele, da se naredi analiza slovesnosti v Metliki, in 
sicer naj na začetku ešalona stojijo članice Sveta članic GZS. Tudi tega predloga članice niso 
zasledile v zapisnikih UO GZS, iz česar sklepajo, da se na UO ni obravnaval. Elizabeta Čampa 
pojasni, da je predlog posredovala na UO GZS. 

Tanja Gregorič: v članku Slovenskih novic so bile članice predstavljene neprimerno, kot da ne 
opravljajo operativnega dela, ampak le kuhajo kavo. Glede tega bi moral svoje mnenje podati 
tudi UO GZS, česar članice v zapisnikih niso zasledile. Elizabeta Čampa pove, da je pripombo 
posredovala naprej na UO. 

Janko Cerkvenik pojasni, da je za vse tri predloge oziroma pripombe, ki jih je izpostavila Tanja 
Gregorič pristojno Poveljstvo GZS, ne pa UO GZS. 

Katarina Kenda Maver izpostavi, da članice niso prejele finančnega poročila za leto 2020, prav 
tako niso potrjevale programa dela za leto 2021. Za oboje je po njenem mnenju odgovorna 
predsednica Sveta članic.  

Janko Cerkvenik pojasni, da bo zagovarjal članico UO GZS, torej Elizabeto Čampa. Namreč na 
Kongresu ni imel nobene izbire glede predsednice Sveta članic, kljub temu, da je v naboru imel 
5 kandidatk. Nobena od njih ni hotela prevzeti odgovorne funkcije, le Čampa je podala 



 

soglasje. V dopisu, ki ga je omenila Tatjana Plaskan, je bila zahteva, da naj predsednik razreši 
Elizabeto Čampa. To seveda ni mogoče, ker jo lahko razreši le organ, ki jo je imenoval. UO GZS 
lahko sprejme ugotovitveni sklep, s katerim se začne postopek za nadomestne volitve. Kar 
zadeva sklicevanje sej Sveta članic, Janko Cerkvenik ne vidi bistvene težave, saj so glede na 
korona situacijo tudi Svet veteranov in Mladinski svet delovali okrnjeno. Svet veteranov je imel 
1 redno in 1 korespondenčno sejo, Mladinski svet pa 5 korespondenčnih sej, predvsem zaradi 
državnega kviza. Pri morebitnem glasovanju je potrebno upoštevati 4. člen Pravilnika o 
organizaciji poslovanja Gasilske zveze Slovenije in sistemizaciji delovnih mest v strokovni 
službi. Dejstvo je, da vse regije niso seznanjene z dogajanjem, prav tako ne z dopisom, ki ga je 
omenila Tatjana Plaskan. Nekatere regije se celo sprašujejo, v katerem imenu so članice 
podpisale dopis – v svojem ali v imenu regije. Janko Cerkvenik meni, da se naj ne dopusti, da 
pride do pranja umazanega perila na Plenumu in da se naj da druga priložnost predsednici 
Sveta članic. Seveda bodo vse članice tiste, ki bodo odločile, kako bo potekalo delo v bodoče 
ter z morebitnim glasovanje tudi ugotovile, koliko zaupanja še ima Elizabeta Čampa. Je pa 
dejstvo, da ne glede na glasovanje, ostaja Elizabeta Čampa članica UO ter kompetenten 
sogovornik GZS do naslednje seje UO, 21. 9. 2021.  

Vesna Kozole: Elizabeta Čampa mora imeti možnost, da se zagovarja ter pove razloge za svoje 
početje, ker le tako jo bodo lahko ostale članice razumele. Prav je, da se prisluhe osebnim in 
zdravstvenim razlogom.  

Katarina Kenda Maver: kako bo Svet članic deloval v bodoče? Če bo tako kot do sedaj, potem 
se naj Elizabeta Čampa zamenja, se določi novo vodstvo ter začne z delom. 

Tanja Gregorič: strinja se, da v življenju pride marsikateri izziv, ampak je v takih situacijah na 
takih odgovornih mestih potrebno biti korekten in priznati, da nečesa ne zmoreš več. Tanja je 
proti, da Elizabeta Čampa ostane predsednica. 

Helena Odlazek: na sestanku regije so se čudili, da niso članice nič delale. Bil je zelo neroden 
položaj, ker se ni na najvišjem nivoju ničesar naredilo za članice gasilke. Lahko bi se dobile 
preko video konference. Helena meni, da je potrebno priznati nezmožnost opravljanja 
določene funkcije, če nalogi nisi kos. Helena je za to, da Elizabeta sama odstopi, ker naprej se 
tako ne da delati.  

Sanja Hleb Oset: ne moti je, da ni bilo sej, ampak moti pa jo neodgovornost in neaktivnost pri 
priročniku. Druge članice so morale delati namesto Elizabete. Na ta način se je pokazal odnos 
do gasilstva, do članic in do funkcije, ki ji je bila zaupana. Sanja meni, da se naj najde elegantna 
rešitev v obliki, da Elizabeta odstopi zaradi zdravstvenih težav, saj v resnici ni primerna za tako 
visoko funkcijo. 

Elizabeta Čampa: članice obvesti, da bo podala odstopno izjavo predsedniku GZS z današnjim 
dnem, torej s 26. 8. 2021. 

Pavla Ponikvar: poudari, da je bilo v letu 2020 in 2021 odsvetovano druženje, kar je potrebno 
upoštevati pri ocenjevanju predsednice Sveta članic. Sama ni za njen odstop, saj meni, da bi 



 

bilo potrebno upoštevati Elizabetine osebne in zdravstvene okoliščine ter tudi situacijo 
povezano s korono. Opozori, da je tekom nastanka priročnika krožila med članicami delovne 
skupine elektronska pošta, ki je bila žaljiva ter mejila na mobing. Meni, da problemi izvirajo že 
iz vsega začetka imenovanja Elizabete Čampa za predsednico Sveta članic, saj nekaterim to pač 
ni bilo po godu, kar se je izrazito pokazalo na srečanju v Novi vasi.  

Tanja Gregorič: meni, da maili niso bili žaljivi in da tudi v Novi vasi ni bilo neugodnosti zaradi 
nove predsednice Sveta članic.  

Helena Odlazek: odnos članic do predsednice je bil ves čas korekten, v mailih vsaj po njenem 
videnju ni bilo ničesar slabega, je pa res, da se je Pavla Ponikvar ves čas opravičevala zaradi 
službenih obveznosti. Dejstvo je, da vse hodijo v službo in vse delajo za gasilce, seveda pa imajo 
tudi družinsko življenje.  

Jasmina Vidmar predlaga, da se vsa korespondenca, ki je krožila po mailih, odpre in se prouči 
na delovni skupini. Meni, da ni pravilno, da se pri ocenjevanju dela iščejo izgovori v situaciji 
glede korone. Delo bi lahko potekalo po mailih ali pa preko konferenc, predvsem kar zadeva 
plan dela za leto 2021.  

Ker je Elizabeta Čampa ponovno ponudila svoj odstop, so članice dale na glasovanje naslednji 
sklep. 

Sklep št. 5: 
Članice predlagajo UO GZS, da sprejme ugotovitveni sklep, da je predsednica Sveta članic 
GZS tovarišica Elizabeta Čampa podala odstop iz osebnih razlogov z dne 26. 8. 2021 in da UO 
spelje postopek za nadomestne volitve. 

ZA je glasovalo 10 članic (tudi nadomestna članica Marica Mlakar). 

PROTI je glasovala 1 članica 

VZDRŽANIH je bilo 5 članic 

Ad 7. 

Razno 

Poročilo za Plenum bo ne glede na situacijo pripravila Elizabeta Čampa. Prav tako prejema vso 
korespondenco namenjeno predsednici Sveta članic do vključno 2. 10. 2021. 

Preostale članice Sveta članic izglasujejo, da koordinacijo posveta vodi Jasmina Vidmar.  

Seja je bila zaključena ob 18:45 uri. 

 

 Zapisala: 
 MMag. Suzana Kralj Predsednica Sveta članic: 
 Elizabeta Čampa 


