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Z A P I S N I K 
14. seje Sveta članic Gasilske zveze Slovenije 

 
Seja je potekala v prostorih Gasilske zveze Slovenije,  s pričetkom ob 17. uri. 
 
Prisotne: Pavla Ponikvar, Marija Novak, Tatjana Plaskan, Marta Moneta,  Helena Odlazek, 
Jasmina Vidmar, Ingrid Lončar, Sanja Hleb Oset, Blatnik Melita, Kozole Vesna, Tanja Gregorič, 
Marica Mlakar, Martina Legan Janžekovič in Jazbec Doroteja. 
Opravičeno odsotne: Katarina Kenda Maver, Leonida Matjaž, Saša Kovačevič, Ana Zavelcina 
 
Seja se je pričela s pozdravom predsednice Sveta članic Jasmine Vidmar (v nadaljevanju 
predsednica). 
Posebej je pozdravila novo predsednico celjske regije Dorotejo Jazbec, ki se je članicam tudi 
predstavila. Marica Mlakar je povedala, da je tudi v njeni (Podravski) regiji prišlo do menjave 
predsednice – Jelko Hojnik je torej zamenjala Marica Mlakar. 
 
Predsednica je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Izvolitev namestnice predsednice 
3. Pregled in potrditev zapisnikov 11., 12. in 13. seje 
4. Priprava programa za Posvet članic GZS v Cerknem 
5. Pregled realizacije programa dela 2021 in finačnega plana 2021 
6. Aktinovsti članic po regijah 
7. Priprava programa dela Sveta članic za leto 2022 
8. Tekoče zadeve 
9. Razno 

 
K1) Potrditev dnevnega reda 
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
Sklep 1./14: Na dnevni red ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. 
 
Pri tej točki je predsednica podala obrazložitev glede izvajanja sej preko Teamsov in hkrati v 
živo, ker je bila podana takšna prošnja. Predsednica je pridobila mnenje vodstva GZS in sicer: 
»V kolikor je sestanek glede na predpisane ukrepe možno izpeljati v živo, ni potrebno 
omogočiti sodelovanja na daljavo. Tudi Upravni odbor in Plenum se je na tak način izpeljal v 
živo, seveda pa ob upoštevanju PCT.« 
Tov. Ana Zavelcina je izrazila željo, da bi organizirale samotestiranje pred sejo. Tudi o tem se 
je predsednica pozanimala in prejela naslednje mnenje od vodstva GZS ter ga tudi 
posredovali tov. Ani Zavelcina: 
»Samotestiranje velja izključno in samo za opravljanje dela kot poklica – torej za delodajalca. 
Če moramo zahtevati pogoj PCT, v tem primeru gre za zborovanje oziroma sejo, kjer se 
zberejo ljudje, ki niso v mehurčku in niso sodelavci, morajo imeti PCR ali HAG test. To pomeni 
v tem primeru hitri test z veljavnostjo 48h, ki ga posameznik opravi in plača sam.« 
 
Sklep 2./14: Izvajanje sej preko Teamsov in hkrati v živo zaenkrat ni mogoče, ravno tako ni 
omogočeno samotestiranje pred sejo. 

Tržaška cesta 221, Ljubljana  
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K2) Izvolitev namestnice predsednice  
Predsednica je predlagala za namestnico Tatjano Plaskan in poudarila, da pričakuje pomoč 
od vseh in seveda nove ideje za naprej. S predlaganim so se vse prisotne strinjale. 
Sklep 3./14: Namestnica predsednice sveta članic je Tatjana Plaskan. 
 
K3) Pregled in potrditev zapisnikov 11., 12. in 13. seje 
Predsednica je prebrala sklepe zadnjih treh sej. Sklepi 11. 12. in 13. seje so bili že realizirani. 
Zapisnika 12. in 13. seje sta bila sprejeta brez pripomb. Dane pa so bile pripombe na zapisnik 
11. seje in sicer: 

- Popravi se sklep št. 5  -  Za je glasovalo 10 članic (ponovno štetje na 14. seji). 
- Pri sklepu št. 3, ki je pravilno zapisan, tov. Elizabeta Čampa pripravi poročilo za 

Plenum, sedanja predsednica je  povedala, da ga je pripravljala sama s pomočjo članic 
Sveta. 

 
Sklep 4./14: Popravi se sklep štev. 5, ki je zapisan v zapisniku 11. seje z dne 26.08.2021 in 
sicer: 
Za je glasovalo 10 članic. Prav tako pa je sedanja predsednica povedala, da je sama pripravila 
poročilo za Plenum, čeprav bi ga še morala tov. Elizabeta Čampa, kot je pravilno navedeno v 
sklepu št. 3. 
 
Sklep 5./14: Sprejmeta se zapisnika 12. in 13. korespondenčne seje v zapisani obliki, zapisnik 
11. seje pa se sprejme s popravkoma, ki sta nevedena v sklepu 4./14. 
 
K4) Priprava programa za Posvet članic v Cerknem 
Predsednica je povedala, da sta bili z Nevenko Kerin v Cerknem in skupaj s Katarino Kenda 
Maver obiskali gasilce, si ogledale gasilni dom in tudi hotel. Dogovorile so se, da bi 
predavanja potekala v gasilnem domu, nekaj pa tudi v hotelu. Hotel bo odprt samo za 
udeleženke izobraževanja in možna je že nastanitev v petek zvečer.To nočitev in zajtrk si 
plača vsaka udeleženka iz lastnih sredstev. Cena polnega penziona je 49,5 EUR in kosilo v 
nedeljo 8,5 EUR ter še turistična taksa 2,5 EUR, kar je skupaj 60,5 EUR na osebo. Na prijavnici 
bo tudi rubrika posebnosti pri prehrani, če ima katera težave z zdravjem. 
Dogovorile smo se, da bo vabilo poslano na regije in vsem gasilskim zvezam ter članicam 
Sveta članic do 25.10.2021, prijave pa bodo mogoče do 08.11.2021. Zaradi Corona krize se 
izobraževanja udeležijo samo predsednice GZ, če pa le ta iz objektivnih razlogov ne bo mogla 
biti prisotna, se lahko izobraževanja udeleži namestnica,  in članice Sveta članic. 
Dogovorile smo se tudi, da bomo pripravile Bilten, tako kot že leta poprej. Glede na to, da je 
to zelo kratek čas in vsega gradiva ne bomo mogle pridobiti do realizacije izobraževanja, ga 
bomo dopolnjevale še po 21.11.2021.  Moramo pa članice Sveta članic pripraviti poročilo po 
regijah za čas od 01.01. 2020 do vključno 30.10.2021. Predsednica pošlje obrazec za poročilo 
in pa tudi obrazec za izvedbo regijskih posvetov, katerih pa je bilo izpeljanih v letih 2020 in 
2021 zelo malo. (SŠR in Celjska regija, OKR, Pomurska regija in regija Ljubljana III, Podravska 
regija pa ga bo poskušača izpeljati 9.11.2021). 
Poročila morajo biti poslano do 08.11.2011 predsednici Sveta članic. 
 
Sklep 6./14: Če se katera od udeleženk odloči, se lahko v Hotelu nastani že v petek zvečer. 
Nočitev z zajtrkom si plača sama iz lastnih sredstev. Cena bivanja s prehrano in turistično 
takso za soboto in nedeljo 60,5 EUR.  (Polni penzion in kosilo v nedeljo ter turistična taksa). 
 
Sklep 7./14: Vabilo na posvet mora biti poslano do 25.10.2021. Prijave na posvet so mogoče 
do 8.11.2021. 
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Sklep 8./14: Posveta se udeležijo članice Sveta članic in predsednice GZ. V kolikor pa se 
predsednica GZ posveta ne more udeležite, se lahko prijavi njena namestnica. 
Sklep 9./14: Članice Sveta članic morajo poslati poročilo o delu regije za leto 2020 in leto 
2021 do 08.11.2021 predsednici Sveta članic. 
Predsednica je predstavila tudi program izobraževanja v Cerknem, s katerim smo se strinjale, 
saj smo osnutek naredile že na 13.seji. 
 
SOBOTA, 20. 11. 2021 
 
URA/LOKACIJA AKTIVNOST  PREDAVATELJ 
8.00 – 9.00 
Hotel Cerkno 

Prijava v hotelu Cerkno   

 
9.15 – 10.00 
PGD Cerkno 

Uvodni pozdravi:  
Uvodni pozdrav 
Beseda gostov 
Kratka predstavitev Severno-primorske regije  

Jasmina Vidmar, 
predsednica Sveta 
članic GZS 
Katarina Kenda Maver, 
predsednica Severno-
primorske regije 

10.00 – 11.00 
PGD Cerkno 

Predavanje: 
Požari v Makedoniji 

Blaž Turk, direktor-
poveljnik ZGRS Sežana 

11.00– 11.30 
PGD Cerkno 

Odmor  
(op. kava+rogljiček) 

 

11.30 – 12.15 
PGD Cerkno 

Predavanje: 
Organizacija gasilske olimpijade v Celju 2022 

Zvonko Glažar, 
podpoveljnik GZS 

12.30 – 13.30 
Hotel Cerkno 

Kosilo  

13.30 – 16.30 Ogled Bolnice Franja/pohod ali kopanje  

16.30 – 17.00 
PGD Cerkno 

Aktivnosti v GZS Janko Cerkvenik, 
predsednik GZS in 
Franci Petek, poveljnik 
GZS 

17.00 – 17.45 
PGD Cerkno 

Predavanje: 
Nasledstveno kadrovanje v gasilski 
organizaciji 

Janko Cerkvenik, 
predsednik GZS 

17.45 – 18.15 
PGD Cerkno 

Odmor 
(op. kava+pecivo) 

 

18.15 – 19.00 
PGD Cerkno 

Predavanje: 
Pomoč ljudem v stiski  

Mag. Žarko Trušnovec, 
psiholog 

19.15 – 20.15  
Hotel Cerkno 

Večerja  

20.30 
Hotel Cerkno 

Večerno druženje   

 
NEDELJA, 21. 11. 2021 
 
7.30 – 8.30 
Hotel Cerkno 

Zajtrk  

8.45 – 9.00 
PGD Cerkno 

Navodila za delavnice Jasmina Vidmar, 
predsednica Sveta 
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članic GZS 
9.00 – 9.30 
PGD Cerkno 

Skupinska delavnica: 
Razvrščanje v teoriji 

Tadej Muznik, 
namestnik poveljnika 
GZ Tolmin 

9.45 – 10.30 
Hotel Cerkno/ 
PGD Cerkno 

DELAVNICE  

Fire Combat  Špela Bele in Luka 
Tratnik 

Predstavitev Enote »Gamsi« GZ Bovec  Miro Bozja, častni 
poveljnik GZ Bovec 

Predstavitev enote za varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) 

Aljaž Leban in Martin 
Kenda, člana državne 
enote za varstvo pred 
NUS 

Razvrščanje v praksi  Tadej Muznik, Jaka 
Bizjak in  
Damjan Malnič 

10.30 – 11.00 
Hotel Cerkno/ 
PGD Cerkno 

Odmor 
 

 

11.15 – 12.00 
Hotel Cerkno/ 
PGD Cerkno 

DELAVNICE  

Fire Combat  Špela Bele in Luka 
Tratnik 

Predstavitev Enote »Gamsi« GZ Bovec  Miro Bozja, častni 
poveljnik GZ Bovec 

Predstavitev enote za varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) 

Aljaž Leban in Martin 
Kenda, člana državne 
enote za varstvo pred 
NUS 

Razvrščanje v praksi  Tadej Muznik, Jaka 
Bizjak in  
Damjan Malnič 

12.15 –13.00 
PGD Cerkno 

Aktivnosti v Svetu članic Jasmina Vidmar, 
predsednica Sveta 
članic GZS 

Predstavitev novega Priročnika za članice Dr. Janja Kramer 
Stajnko, namestnica 
predsednika GZS 

13.00-13.30 
PGD Cerkno 

Zaključek s povzetki posveta  

13.30 
Hotel Cerkno  

Kosilo  

 
Sklep 10./14:  Sprejme se program izobraževanja, ki je naveden v zgornji tabeli. 
 
Sklep 11./14 V kolikor epidemiološke razmere ne bodo dopuščale druženja na zgoraj opisani 
način, se posvet izvede virtualno  v soboto 20.11.2021 s pričetkom ob 9. uri. Narejen bo nov 
razpored predavanj. 
 
K5) Pregled realizacije programa dela 2021 in finačnega plana 2021 
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Predsednica je predstavila plan dela Sveta članic za leto 2021 in povedala, da zaradi nastalih 
razmer (Covid) ni bilo možno realizirati celotnega programa. Izpeljano ni bilo izobraževanje 
za predsednice komisij za članice regij, GZ in PGD, izobraževanje Sveta članic in njihovih 
namestnic, šola za življenje, ogled državnega gasilskega tekmovanja (ogledale so si ga tiste, ki 
jim je bilo v interesu). Pri vključevanju v aktivnosti mednarodne delovne skupine CTIF je 
predsednica povedala, da je že sodelovala na virtualni predstavitvi in v kolikor bi katera 
želela, lahko to prevzame. Do sedaj je to delo opravljala namestnica predsednika Janja 
Stanjko Kramar.  
 
Sklep 12./14: Zaradi epidemioloških razmer niso bile realizirane naslednje planirane 
dejavnosti: izobraževanje za predsednice Komisij za članice regij, GZ in PGD, izobraževanje 
Sveta članic in njihovih namestnic in  šola za življenje, delno pa je bila realizirana točka  ogled 
državnega tekmovanja v Celju.  
 
Predsednica je povedala , da smo imele na razpolago za delo v letu 2021 11.000,00 EUR; od 
tega smo že porabile 2.275,00 EUR (str.kilometrine 569,94 EUR, LGP in priročnik protokol 
93,50 EUR, najemnina dvorane 155,50 EUR, prehrana 880,33 EUR in nočitve 575,74 EUR), 
nekaj pa bomo porabile še za organizacijo izobraževanja 20.in 21.11.2021. Sanja Hleb Oset je 
predlagala, da bi se iz preostalih sredstev  sofinancirale nove uniforme za članice Sveta 
članic, kajti ugotavljamo, da prav nobena nima nove uniforme. 
 
Sklep 13./14: Seznanile smo se s finančnim stanjem. Predsednica  se pozanima, glede na to, 
da nam bo ostalo nekaj sredstev, če bi se lahko iz tega fonda sofinancirale nove uniforme za 
članice Sveta članic, razliko pa bi pokrile iz lastnih sredstev. 
 
K6) Aktivnosti članic po regijah od februarja 2020 do 18.10.2021 
 
Sklep 13./14: Kratko poročilo je bilo potrebno poslati do 25.10.2021. 
 
Obalno kraška regija – Tanja Gregorič 
Članice komisije so imele v tem obdobju 5 rednih sej in eno izredno, od tega so 3 seje 
potekale preko spleta. Predsednica komisije je imela še sestanek z vodstvom GZ Izola zaradi 
organizacije regijskega posveta, ki je potekal septembra 2021 v prostorih PGD Krkavče. 
Posveta se je udeležilo 67 članic iz vseh 6 GZ v regiji.V poletnih mesecih, ko je bilo dovoljeno 
druženje, so se članice dobivale po društvih, vadile za državno tekmovanje, sodelovale na 
operativnih vajah ter dobrodelni akciji. Članice so tudi operativke in v poletnem času je bilo 
kar nekaj gozdnih požarov in poplav, na katerih so bile prisotne. 
 
Pomurska regija – Ingrid Lončar 
V času korone so bile članice komisije povezane preko mailov in telefona. Izvedle so tri redne 
seje. 25.08.2021 so izvedle delovni posvet za predsednice in namestnice komisij za članice 
pri GZ Pomurje in tudi za predsednice ter poveljnice PGD-jev. (28 prisotnih) Tema delovnega 
posveta je temeljila na operativnem delu in sicer na temo prometnih nesreč. Udeleženke so 
spoznale in poskusile tudi reševati ponesrečenca iz vozila. Razrez vozila in nudenje prve 
pomoči, oživljanje ponesrečenca.  
16. 10. 2021 pa so izpeljale 13. Posvet in srečanje članic Pomurja v sodelovanjuz PGD Srednja 
Bistrica. (180 udeleženk iz 17 GZ). Predavatelj tov. Marko Adamič je predstavil intervencijo 
Slovenskih gasilcev v Makedoniji, tov. Dušan Utroša Državno gasilsko tekmovanje 2021 in 
omenil gasilsko Olimpijado, ki bo prihodnje leto v Celju s predstavitvijo tekmovalne ekipe, ki 
se bo udeležila kvalifikacij za Olimpijado, tretja predavateljica pa je  bila ga. Marija Hren, ki je 
predstavila svojo knjigo Moja Herbija.  Po uradnem delu je sledila zabava z večerjo. 
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Koroška regija – Leonida Matjaž 
V tem času so članice več časa posvetile za predstavitev gasilske dejavnosti po osnovnih 
šolah in vrtcih s praktičnim prikazom, delovale kot humanitarke na krvodajalskih akcijah in 
seveda poskrbele za čiste gasilske domove (pregled društev). Sodelovale so na strojnih 
dnevih , operativnih vajah in se udeležile slavnostne seje 145 let PGD Vuhred.  Posebej pa 
velja izpostaviti, da se je Leonida udeležila usposabljanja mednarodnih sodnikov v Linzu od 
15.10. do 17.10.2021 in ga tudi uspešno opravila. 
 
Regija Ljubljana III – Marta Moneta 
Ekipa članic A  PGD Zg. Motnik in ekipa članic B PGD Motnik sta se udeležili državnega 
tekmovanja v Celju. V septembru je komisija za članice pripravila kolesarjenje, katerega  se je 
udeležilo 11 članic. 15.10.2021 so izpeljale tudi regijski posvet v GZ Domžale, kjer so 
poslušale predavanje tov. Andreja Vilarja na temo poklicnega gasilca, drugo temo je predaval 
tov. Matjaž Merkužič, naslov Intervencija neurja s točo v Domžalah 2020, ga. Monika Mulej 
pa je predavala o prehladnih obolenjih in zeliščih. 
 
Zasavska regija – Helena Odlazek 
V času od zadnje seje SČ   so članice regije Zasavje organizirale skupno sejo z regijo Posavje, 
na kateri so se seznanile  z delom SČ in se dogovorile za plan dela do konca leta. V začetku 
oktobra so imele planiran Regijske posvet obeh regij, ki bi moral potekati v GZ Hrastnik, 
vendar so se zaradi epidemioloških razmer odločili, da ga ne bodo izpeljale. Če bodo slučajno 
razmere dopuščale, pa bo izpeljan do konca leta. Helena je tudi aktivno sodelovala pri 
pripravi priročnika za članice. 3 članice so se udeležile usposabljanja za gas.častnika, ki že 
poteka. 
 
Posavska regija – Vesna Kozole 
V času epidemije  so članice delovale okrnjeno. Udeleževale so se sej PGD-jev in GZ preko 
družbenih omrežij. Prva sodelovnja članic na prostem so se pričela s postavitvijo mlaja in z 
mašo Sv. Florjana. Dve ekipi članic PGD Dolenja vas in Sp.Pohanca sta sodelovali na 
državnem tekmovanju. Prav tako so bile članice nepogrešljive pri organizaciji slavnostnih  
obletnic PGD-jev in prevzemin novih vozil. Članice GZ Sevnica in GZ Krško so pripravele 
pohode v narovo in konstanjev piknik. V GZ Sevnica članice pridno pomagajo pri izvajanju vaj 
in usposabljanju mladine. V GZ Brežice je bil 08.10.2021 organiziran Dan gasilca, katerega so 
de udeležile tudi članice. Vsaka GZ v regiji je imela eno sejo Komisije za delo s članicami, v 
juniju pa so imele regijsko sejo predsednice GZ s predsednico regije Posavje tov. Ano 
Somrak. Izvedle so tudi skupno sejo z regijo Zasavje. Beseda je tekla o pripravi regijskega 
posveta, ki bi naj bil 1.10.2021 v organizaciji GZ Hrastnik. Posvet iz že znanih razmer ni bil 
izpeljan. Predsednice članic regije Posavje ugotavljajo, da se članice v zelo malem številu 
udeležejuje gasilskih aktivnosti, bodisi na nivoju PGD; GZ in regije, predvsem zaradi omejitve 
PCT pogojev. Zaradi tega so odpovedale Srečanje članic GZ Brežice, Okroglo mizo v Krškem in 
prireditve po PGD-jih. 
 
Dolenjska regija – Melita Blatnik 
9.10.2021 je v popoldanskih urah potekal Regijski pohod članic gasilk in njihovih družinskih 
članov po Machovi poti. (82 udeležencev) Ob 14. uri so se zbrali pred gasilskim domom 
Potov vrh-Slatnik, kjer sta jih pozdravila namestnik  predsednika Dolenjske regije tov. Aleš 
Medle in predsednik domačega društva tov. Blaž Jerman. Članice so pri Sotočju treh 
studencev izvedle operativno vajo, kjer so v gozdu iskale  poškodovano osebo, ki ji je pri 
nabiranju gob zdrsnilo v dolino in si je pri tem poškodovala nogo. Pri gasilskem domu pa je 
sledila še ena vaja, kjer so pogasile požar in v zadimljenem prostoru iskale onemoglo osebo 
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in plinsko jeklenko. Pri analizi vaje je tov. Martin Lužar povedal, da je bila vaja izpeljana varno 
in brez napak. 
 
Podravska regija – Marica Mlakar 
Srečanje članic GZ Ormož je potekalo v organizaciji PGD Cvetkovci  11.09.2021. 18.09.2021 
so članice GZ Kidričevo izvedle ekskurzijo in si ogledale gorsko reševalno službo na Jesenicah. 
Članice GZ Dornava so izvedle hidrantno vajo, medtem ko jo imajo še članice GZ Ormož v 
programu. V dveh GZ so izpeljale sejo GZ Majšperk 05.10.2021 in GZ Slovenska Bistrica 
10.09.2021. Za 09.11.2021 pa planirajo posvet Podravske regije. 
 
Celjska regija – Jasmina Vidmar 
V letu 2021 so na regiji imele 2 redni seji, vsi ostali dogovori pa so potekali preko elektronske 
pošte. Po sprostitvi ukrepov pa so se predsednice GZ »neuradno« srečale. Jasmina je aktivno 
sodelovala pri pripravi priročnika za članice in pri spremembi programa za specialnost Vodja 
članic. Sodelovale so na medgeneracijskem srečanju funkcionarjev Celjske regije in na 
operativnih vajah članic ter obletnicah. 
 
Savinjsko Šaleška regija – Tatjana Plaskan 
V lanskem in letošnjem letu smo imele 6 sej, od tega 4 korespondenčne. V lanskem letu je 
bila v mesecu februarju izvedena delavnica prve pomoči, v začetku marca pa gledališka  
predstava v Šoštanju. 15.02.2020  smo se udeležile posveta SŠR in Celjske regije v Štorah. 
Tretji vikend v avgustu smo organizirale pohod na Hom in 09.12.2020 ja imela GZ Zgornje 
Savinsjke doline še predavanje preko Zooma na temo Bonton in pravila nošenja uniform.  Na 
drugi korespondenčni seji smo obravnavale Program za usposabljanje za specialnost vodje 
članic in tudi podale pripombe, na tretji pa smo sprejele plan dela za leto 2021. V tem letu 
sta bila izvedena dva pohoda, ena gledališka predstava in izlet na Roglo – Pohod med 
krošnjami.  Pripravile smo tudi vse potrebno za Posvet SŠR in Celjske regije, ki bi naj potekal 
18.09.2021 v Preboldu. Posvet smo dva dni pred realizacijo odpovedale, zaradi premajhnega 
števila udeleženk. 23.10.2021 nam je uspelo izpeljati operativno delavnico (28 udeleženk) na 
temo prometnih nesreč . Dve šolski uri sta bili namenjeni predavanju z naslovnom Prometne 
nesreče v Sloveniji in oprema, ki jo gasilci uporabljajo pri intervenciji prometnih nesreč in 
taktični pristop k reševanju, drugi, praktični del pa je potekal na dvorišču, kjer so udeleženke 
razrezale dva vozila in rešila ponesrečenca.  
 
Mariborska regija – Sanja Hleb Oset 
Članice so bile aktivne pri intervencijah, sodelovale so pri blagoslovu vozil, prisotne na 
požarnih stražah in pomagale pri čiščenju opreme in gasilskega orodja. Izobraževale so se na 
Igu in Pekrah, kjer je ena članica pridobila specialnost gasilec bolničar, ena je opravila 
specialnost nosilca IDA, ena je pridobila specialnost za tehnično reševanje, ena specialnost 
pomoč pri delu s helikopterjem in dve članici sta opravili modul 3 za zaupnike. Seveda pa so 
bile nepogrešljive pri organizaciji okroglih obletnic, prisotne so bile pri prevozih pitne vode, 
iskanju pogrešane osebe, na intervencijah kot prve posredovalke. Nosilke dihalnih aparatov 
so obnovile zdravniške preglede. Do konca leta po planu planirajo še vajo članic, sodelovale 
bodo pri vseh aktivnostih  v mesecu oktobru in na operativnih vajah. Sanja je poudarila , da 
so bile maksimalno aktivne na vseh področjih, kljub epidemiji in dosegle skoraj vse 
zastavljene cilje. Ne vse GZ, posebej pa je pohvalila GZ Ruše.  
 
Regija Ljubljana II - Marija Novak 
Zaradi epidemije in ukrepov COVID-19  ter preprečevanja širjenja okužb je bilo v regiji 
aktivnosti bistveno manj.  Regijski posvet, ki so ga planirale v septembru so prestavile na 
naslednje leto.  Komunikacija med članicami je potekala v glavnem preko e-pošte. Članice so 
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sodelovale pri aktivnostih, ki so jih organizirale posamezne GZ in PGD: ekipe članic so se 
udeležile občinskih tekmovanj, ki so jih organizirale GZ, udeležile so se izobraževanj ter 
aktivno sodelovale pri pripravi in izvedbi vaj ter drugih dogodkov v mesecu oktobru. 
 
Regija Ljubljana I – Saša Kovačević 
Korona je na splošno preprečila marsikatero dejavnost, so se pa članice vseeno udeležile 
izobraževanj (kolikor jih je pač bilo) in seveda intervencij. Letos se je nekaj ekip članic 
udeležilo občinskih tekmovanj, kjer so pač bila. Udeležile smo se tudi gasilske maše v 
Ljubljanski stolnici. 
 
Notranjska regija – Pavla Ponikvar 
V mesecu so imele sejo Komisije za članice Notranjske regije. Zaradi izrednih razmer, smo se 
srečale na prostem. Pripravile so plan dela in program regijskega posveta ter se pogovorile o 
aktualnostih na GZS. Nekaj načrtovanih dejavnosti so izvedli v septembru in oktobru – 
mesecu požarne varnosti, pohodi, dnevi oprtih vrat, ponovni zagon gasilskega krožka…  
Članice Gasilske zveze Vrhnika so bile bolj drzne, organizirale so srečanje s PCT pogoji. 
Ogledale so si vodenje reševalnih psov in poslušale predavanje o pomenu izvedbe 
reševalnega pasu na avtocesti. Regijski posvet članic v naši regiji je lansko leto odpadel, 
letošnji pa se po mnenju organizatoric premakne na spomladanski čas, če bodo pogoji za 
druženje boljši.  
 
Ostale predsednice regij niso poslale poročila. 
 
K7) Priprava programa dela Sveta članic za leto 2022 
Predsednica je povedala, da bi že morala oddati plan dela Sveta članic GZS za leto 2022, 
vendar je prosila, če ga lahko odda po današnji seji. Pripravila je osnutek programa  in z jim 
smo se strinjale. Nič nismo dodajale oz. spreminjale. 
OSNUTEK PROGRAMA SVET ČLANIC GZS 2022 

 Naloga Časovni okvir Nosilec naloge 
1. Aktivnosti Sveta članic 

- 3-4 seje 
- druge aktivnosti in naloge članic po 

programu dela  

stalna naloga -Svet članic 
-Nevenka Kerin 
 

2. Organizacija regijskih posvetov članic in 
sodelovanje na posvetih  

stalna naloga -Svet članic    
-predsednice Komisij za delo 
s članicami po regijah   

3. Sodelovanje na posvetu predsednikov in 
poveljnikov GZ 

po dogovoru -predsednica Sveta članic 

4. Izobraževanja za predsednice komisij za 
delo s članicami RG, GZ in PGD  

(marec) 
GZ Brežice 

-Svet članic  
-predsednica Komisije za 
članice Posavske regije 
-Nevenka Kerin 

5. Izobraževanje Sveta članic - predsednice, 
namestnice  

(maj) 
GZ Maribor 

-Svet članic 
-predsednica Komisije za 
članice Mariborske regije 
-Nevenka Kerin 

6. Sodelovanje pri Olimpijadi v Celju, ogled 
Olimpijade 

17.-24.7.2022 -Svet članic 
 

7. Posvet za predsednice komisij za članice v 
GZ  

(november) -Svet članic 
-Nevenka Kerin 
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Sklep 14./14: Sprejme se predlagani Osnutek programa dela Sveta članic za leto 2022. 
 
K8) Tekoče zadeve 
Pod to točko je predsednica povedala, da se 05.11.2021 prične izobraževanje za specialnost 
Vodje članic v Sežani. Glede na to, da Vladka Bučevec na ta dan ne more predavati, se je 
odločila, da bo sama predavala Uniformiranje za članice, Delo s članicami: motivacija in 
osebnost, komunikacija in medsebojni odnosi.  
 
Sklep 15./14: Zaradi odsotnosti predavateljice tov. Vladke Bučevec na izobraževanju za 
specialnost Vodja članic dne 05.11.2021, bo vskočila predsednica Jasmina Vidmar in 
predavala naslednje: Uniformiranje za članice, Delo s članicami: motivacija in osebnost, 
komunikacija in medsebojni odnosi.  
 
K9) Razno 
Pogovarjale smo se o spletni strani Sveta članic, da bi jo bilo potrebno ažurirati in, če se dajo 
podatki prenesti iz stare spletne strani na novo. Predsednica se bo pozanimala in bomo to 
obravnale na naslednji seji. 
 
Sklep 16./14: Predsednica se do naslednje seje pozanima, če se lahko podatki iz stare 
spletne strani GZS za Svet članic prenesejo na novo spletno stran.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
Ljubljana, 25. 10. 2021 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednica Sveta članic: 
Tatjana Plaskan                                                                                                Jasmina Vidmar 
 
 
 

 

8. Vključevanje v aktivnosti mednarodne 
delovne skupine CTIF – Ženske v gasilstvu 

stalna naloga -dr. Janja Kramer Stajnko 
-predsednica Sveta članic 

9. Šola za življenje (september) -Svet članic 
10.  Usposabljanje za vodje članic 

(spremljanje in analiza) 
november -Svet članic 

-Dragica Lenarčič 
11. Sprotno ažuriranje podatkov o delovanju 

članic na spletni strani GZS 
stalna naloga -Svet članic 

-Nevenka Kerin 


