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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE  
Ljubljana, Tržaška cesta 221  
 01 241 97 57, 241 97 50  
Fax: 01 241 97 64  
 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net 

Svet članic GZS 

 

Zapisnik 13. videokonferenčne seje Sveta članic Gasilske zveze Slovenije 

 

Seja je potekala preko Zooma.  28. 09. 2021,  s pričetkom ob 18. uri 

Prisotne: Pavla Ponikvar, Marija Novak, Tatjana Plaskan, Katarina Kenda Maver, Marta Moneta,  

Helena Odlazek, Jasmina Vidmar, Ingrid Lončar, Sanja Hleb Oset, Blatnik Melita, Kozole Vesna, Ana 

Zavelcina, Tanja Gregorič, Marica Mlakar namesto Jelke Hojnik. 

Opravičeno odsotne: Saša Kovačevič, Leonida Matjaž in Martina Legan Janžekovič. 

Odsotne: / 

Seja je bila sklicana s strani predsednika GZS tov. Janka Cerkvenika, vodila pa jo je Jasmina Vidmar –

koordinatorica Sveta članic do Plenuma (v nadaljevanju Jasmina).  Jasmina je najprej vse navzoče lepo 

pozdravila in predlagala naslednji dnevni red: 

1. Organizacija Posveta članic GZS 

 

K1) Potrditev dnevnega reda 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Jasmina pove, da je posvet planiran za 20. in 21. 11. 2021 v Cerknem. Organizacijo je prevzela 

Katarina Kenda Maver, ki se je že dogovorila glede prenočitve, prehrane in nekaterih delavnic. 

Povedala je, da je okvirna cena prenočišča, kosila, večerje in zajtrka 49,50 EUR.  Dokončno ceno in cel 

logistični program pa bodo dorekle, ko se bodo Jasmina, Nevenka Kerin ter Katarina Kenda Maver 

dobile v Cerknem v času med 4.10. in 15.10.2021. Z Nevenko Kerin se dogovori Jasmina. 
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Sklep 1./13: Jasmina, Nevenka Kerin in Katarina Kenda Maver se bodo dobile v Cerknem med 

4.10.2021 in 15.10.2021 in dorekle vse glede nastanitve, prehrane in pogostitve v času odmorov, v 

hotelu Cerkno in pregledale prostore, kjer se bodo izvajala predavanja in operativne delavnice. 

Pri sami organizaciji posveta moramo biti previdne, da ga bomo poimenovale kot usposabljanje. 

Sklep 2./13:  Posvet članic GZS bomo preimenovale v usposabljanje. 

Jasmina je podala dva predloga za izvedbo usposabljanja in sicer: 

Plan A 

Usposabljanje bo dvodnevno in na njem bodo sodelovale predsednice GZ ali njihove namestnice. 

Plan B 

Izobraževanje se izvede virtualno. 

Prisotne članice smo se odločile za varianto A, seveda če bodo Covid razmere to dopuščale. Pomislek 

pa je, da se morda članice ne bodo prijavile na usposabljenje zaradi PCT pogojev, ki pa jih moramo 

dosledno upoštevati. 

V kolikor se zgodi, da se Covid razmere zaostrijo, se izvede enodnevno usposabljanje virtualno z eno ali 

dvema temama.  

Sklep 3./13: Izvede se dvodnevno usposabljanje z upoštevanjem navodil NIJZ in PCT pogojem. V 

primeru zaostritve pogojev glede Covida, pa se izvede virtualno uposabljanje. 

 

Predavanja in delavnice 

Helena Odlazek je predlagala, da mora Jasmina takoj na začetku posveta obvestite vse udeležene 

članice o samem bontonu na usposabljanju (izključitev telefonov, ne klepetati, izhodi iz predavalnice 

itd.). 

Članice so predlagale naslednja predavanja: 

1. Kadrovanje članic na vseh nivojih  - tov. Janko Cerkvenik, 

2. Požar v Makedoniji 2021 – tov. Blaž Turk (vodja intervencije v Makedoniji), 
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3. Razbremenilni pogovor, SOS v času epidemije – g. Trušnovec ali g. Marčič, 

4. Priprave na Olimpijado, ki bo v Celju leta 2022 – tov. Glažar in sodelavci.               

S tov. Jankom Cerkvenikom se dogovori Jasmina Vidmar, za predavanje pod točko 2 Tanja Gregorič, 

za predavanje pod točko 3 z g. Trušnovcem Katarina Kenda Maver, z g. Marčičem pa Jasmina Vidmar 

(v kolikor bo potrebno), za predavanje pod točko 4 pa Ingrid Lončar. 

Sklep 4./13: Za predlagana predavanja se dogovorijo: s tov. Jankom Cerkvenikom Jasmina Vidmar, za 

predavanje pod točko 2 Tanja Gregorič, za predavanje pod točko 3 z g. Trušnovcem Katarina Kenda 

Maver, z g. Marčičem pa  Jasmina Vidmar in za predavanje pod točko 4 Ingrid Lončar. 

 

V kolikor bo Priročnik o delu in vlogi članic v gasilski organizaciji ugledal luč sveta do posveta, bo le ta 

predstavljen s strani Janje Kramar Stanjko, drugače pa bi naj predstavila uniformiranje in Program 

dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic, ki je bil prenovljen lansko leto v mesecu 

decembru. Jasmina bo predstavila delo Sveta članic in program dela, medtem ko bi naj aktualnosti in 

delo GZS predstavila tov. Janko Cerkvenik in tov. Franci Petek. 

Predlagane pa so bile naslednje delavnice: 

1. Razbremenilni pogovor 

2. Razvrščanje na terenu 

3. Fire combat 

4. Predstavitev NUS-a 

5. Predstavitev ekipe Gamsi 

Za delavnice pod točkami 2, 4 in 5 se dogovori Katarina Kenda Maver, za delavnico pod točko 3 pa 

Tanja Gregorič.  Glede delavnice razbremenilni pogovor se bomo še odločile ali jo bomo izvedle kot 

delavnico ali predavanje. 

Sklep 5./13: Za predlagane delavnice se dogovorijo: Katarina Kenda Maver za delavnice pod točko 2, 4 

in 5 ter Tanja Gregorič za delovanico pod točko 3.  
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Sklep 6./13: Vse članice, ki so zadolžene za posamezna predavanja ali delavnice morajo vspostaviti 

kontakt s predavatelji do 3.10.2021 in o dogovoru sporočiti Jasmini. 

Sklep 7./13: Na osnovi vseh predlogov delavnic in predavanj ter dogovorov s predavatelji Jasmina 

pripravi osnutek časovnice poteka izobraževanja. 

Dogovorile smo se, da skrinjice v katere bi udeleženke izobraževanja dajale pobude in vprašanja to leto 

ne bomo imele. Katarina Kenda Maver je predlagala, da bi na izobraževanje povabile vodstvo Severno 

primorske regije in župana Cerknega, s čimer smo se vse prisotne strinjale.  

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

 

Ljubljana, 5.10.2021 

 

Zapisala:                                                                                                   Koordinatorica Sveta članic: 

Tatjana Plaskan                                                                                                   Jasmina Vidmar 

 

 

 

 


