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Z A P I S N I K 
23. seje Komisije za priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 8. 
junija 2021, v prostorih Gasilske zveze Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5. 
 
 
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Miran Gregorič, Jože Dakskobler, Boris Goličnik, Marjan Meglič, 
Jože Šiler, Andrej Vöröš. 
 

OPRAVIČENO ODSOTEN: Vinko Keršmanc 

 

OSTALI PRISOTNI: strokovna služba GZS Nevenka Kerin 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov 22. seje 
2. Obravnava predlogov za priznanja in odlikovanja 
3. Obravnava predloga Pomurske regije za uvedbo priznanja Ernesta Eörya 
4. Razno 

 

Ad 1. 

Pregled zapisnika 22. seje 
 

Pri pregledu zapisnika je predsednik Komisije Miran Gregorič predlagal, da glede na to, da se 

pri kriterijih za najvišja priznanja upoštevajo vse funkcije na vseh nivojih, ki jih je predlagani 

opravljal, se povišajo tudi minimalne točke za pridobitev priznanj, razen za članice, ki so redko 

predlagane. Predlog bi obravnavali na naslednji seji komisije.  

Na Upravnem odboru bo pri predstavitvi predloga za letošnja najvišja priznanja pojasnil, da 

smo pri izračunu upoštevali le specialnosti po Pravilih gasilske službe, ne pa tudi ostalih, ki so 

veljala včasih. Pri obračunu nismo zaradi tega oškodovali nobenega kandidata. 

Sklep št. 1: 

Potrdit se zapisnik 22. seje. 

 

Ad 2. 

Obravnava predlogov za priznanja in odlikovanja 

Sklep št. 2: 
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Komisija je obravnavala 135 predlogov, od tega je pozitivno rešila 96 predlogov, zavrnila je 39 

predlogov. 

Odobreni predlogi: 

Odlikovanje za posebne zasluge    9 
Odlikovanje I. stopnje      8 
Odlikovanje II. stopnje    24 
Odlikovanje III. stopnje    11 
Plamenica I. stopnje     15 
Plamenica II. stopnje     20 
Plamenica III. stopnje      4 
Zlata plaketa       2 
Srebrna plaketa      2 
Bronasta plaketa      1 
 

Komisija je obravnavala tudi predlog, ki ga mora predhodno potrditi poveljnik GZS in je 
mnenja, da je predlog upravičen. 
 
      
      Ad 3. 

Obravnava predloga Pomurske regije za uvedbo priznanja Ernesta Eörya 
               
 
Komisija je predlog, ki ga je na 11. seji, 9. januarja 2020, podal predsednik GZS Janko Cerkvenik 
obravnavala in sprejela naslednje sklepe: 

1. Člani komisije menijo, da je po obstoječem Pravilniku o priznanjih in odlikovanjih 
priznanj dovolj. 

2. Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije naj odloči, ali se gre v spremembe Pravilnika in 
naj zadolži Komisijo za priznanja in odlikovanja za pripravo sprememb. 

3. Komisija predlaga, da se eno izmed obstoječih priznanj preimenuje v priznanje Ernesta 
Eörya. 

 
Komisija je na tokratni seji obravnavala predlog Pomurske regije. Glede na veličino človeka kot 
je bil Ernest Eöry pa je mnenja, da bi se po njem moralo poimenovati višje priznanje in ne 
Plaketa gasilca, kot predlaga Pomurska regija. 
Stališče Komisije bo predsednik Miran Gregorič posredoval Upravnemu odboru. 
 
 

      Ad 4. 

                                                                              Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

Zapisala: 

Nevenka Kerin                                                                                                Predsednik Komisije 

poslovna sekretarka       za priznanja in odlikovanja 

                                                                                                                                Miran Gregorič 

  


