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

 
Seja je potekala v Višnji Gori, Hiši kranjske čebele 21. 12. 2021,  s pričetkom ob 16.30. uri. 
 
Prisotne: Marija Novak, Tatjana Plaskan, Marta Moneta, Helena Odlazek, Jasmina Vidmar, 
Ingrid Lončar, Sanja Hleb Oset, Melita Blatnik, Vesna Kozole, Marica Mlakar, Doroteja Jazbec, 
Leonida Matjaž in Saša Kovačevič. 
Opravičeno odsotne: Katarina Kenda Maver, Ana Zavelcina, Pavla Ponikvar, Tanja Gregorič in 
Martina Legan Janžekovič. 
 
Seja se je pričela s pozdravom predsednice Sveta članic, Jasmine Vidmar (v nadaljevanju 
predsednica). 
 
Predsednica je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje  
3. Aktualnosti na GZS (poročila s seje) 
4. Analiza posveta članic GZS 2021 
5. Analiza usposabljanja Tečaja za vodjo članic 
6. Plan dela in finančni plan 2022 
7. Tekoče zadeve 
8. Razno 

 
K1) Potrditev dnevnega reda 
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
 
Sklep 1./15: Na dnevni red ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. 
 
K2) Pregled in potrditev zapisnika 14. seje 
Predsednica je prebrala sklepe, ki so bili zabeleženi v zapisniku 14. seje. Vsi sklepi so bili 
realizirani. Pri izvedbi posveta smo morale zaradi epidemioloških razmer izbrati plan B in 
sicer izvedbo virtualnega posveta. Na sklep 13./14. kjer je zapisano, da se predsednica 
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.  
Predsednica je povedala, da se je najprej pozanimala, koliko stane ena uniforma (232,00 
EUR, od tega hlače 57 EUR, jakna 128 EUR, krilo 47 EUR, Krojaštvo Rožman) in na seji UO GZS 
to izpostavila. Načeloma ni bilo čutiti, da ta predlog ne bi bil upoštevan, ga bodo pa še 
obravnavali na kolegiju in predstavili na naslednji seji UO GZS. Takoj se je k predlogu priglasil 
tudi Svet veteranov in Mladinski svet. Prav tako je predsednica na seji UO GZS postavila 
vprašanje, če je možno podatke iz stare spletne strani GZS za Svet članic prenesti na novo 
spletno stran (sklep 16./14) in dobila odgovor, da  ne. 
 
Sklep 2./15: Predsednica je na seji UO GZS izpostavila naš predlog glede nakupa novih 
uniform za vse članice Sveta članic. Predlog je bil sprejet, bo obravnavan na kolegiju in 
predstavljen na  naslednji seji. 
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Sklep 3./15: Na vprašanje predsednice na seji UO GZS, če je mogoče prenesti podatke iz 
stare spletne strani na novo, je dobila odgovor, da ne in da bo vse dano v arhiv. 
 
Na  sklepe zapisnika 14. seje ni bilo pripomb in in se sprejme v zapisani obliki. 
 
Sklep 4./15: Sprejme se zapisnik 14. seje Sveta članic z dne 18. 10. 2021 z zgoraj opisanama 
obrazložitvama predsednice na zastavljena vprašanja na seji UO GZS iz 14. seje SČ. 
 
 
K3) Aktualnosti na GZS (poročila s seje) 
 
Predsednica je poročala: 
 
Na seji UO in POV GZS smo na zadnji seji obravnavali: 
- Zadnje pripombe na Zakon o gasilstvu, ki naj bi z vsemi dopolnitvami šel v potrditev še v 
tem mandatu, pripomb s strani Sveta članic na zadnje popravke ni bilo (odgovorilo 5 regij). 
- Osnutek programa dela s finančnim ovrednotenjem GZS je bil potrjen - Svetu članic je 
namenjeno 11.000 €. 
- Podano je bilo poročilo o prodaji doplačilne znamke (131.000 € za mladino in 107.000 € za 
zaščitno opremo) in predlog o delitvi sredstev, ki je bil potrjen. 
- Potrdili smo Dorotejo Jazbec kot predsednico Celjske regije in Marico Mlakar kot 
predsednico Podravske regije. 
- Predstavljena je bila realizacija usposabljanja za leto 2021, realizacija le-teh je bila 50 %. Od 
julija letos so v pripravi učna gradiva za temeljna usposabljanja, ki bodo končana do junija 
2022. 
- Predstavljen je bil potek priprave olimpijade, predvsem oglaševanje dogodka. 
- Potrjen je bil razpis članskih tekmovanj in tekmovanje mladine (orientacije in kviza). 
- Darko But je predstavil aktivnosti URSZR v povezavi z GZS. 
- Milan Dubravac je predstavil delovanje CTIF v letošnjem letu. 
- Predstavljena je bila promocija meseca požarne varnosti, ki se je zaradi razmer v večini 
opravila na spletnih straneh. 
- Predstavila sem naš sklep glede nakupa uniform. Predstavila sem izračun, ki sem ga prejela 
od uradnega cenika Rožmana: 
jakna - 128 € 
krilo - 47 € 
hlače - 57 € 
SKUPAJ ČLANICA = 232 € 
Predlog bodo obravnavali na kolegiju in ga predstavili na naslednji seji. 
 
Sklep 5./15: Članice Sveta članic so se seznanile z aktualnostmi iz skupne seje UO in 
poveljstva GZS.  Zapisnik bo poslan vsem članicam Sveta članic. 
 
 
K4) Analiza posveta članic GZS 
 
V primeru, da ne bi mogle izvesti posveta v živo, smo imele plan B, na osnovi katerega je bil 
izveden 32. posvet za članice (prvi virtualni) 20. 11. 2021. Pričele smo ob 08.30. uri s 
prijavami in zaključile ob 14. uri. Posvet je uspel predvsem zaradi velikega prizadevanja 
predsednice SČ, ki je vse skupaj koordinirala. Na posvetu je sodelovalo 137 prijavljenih članic, 
ponekod pa jih je bilo za ekrani tudi več. Poleg predsednika in poveljnika GZS, ki sta govorila 
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o preteklih in tekočih ter bodočih aktualnostih, smo poslušale še tov. Zvonka Glažarja, ki 
nam je predstavil vsa prizadevanja za izvedbo gasilske olimpijade in tudi točno koordinacijo, 
kako bo le-ta letos potekala, (17.-24.07.2022). Naslednja tema je bila Kadrovanje v gas.org., 
predaval je tov. Janko Cerkvenik, poslušale smo tudi tov. Blaža Turka, ki nam je podrobneje 
predstavil posredovanje naših gasilcev v požarih v Makedoniji. 

Zelo podrobno je predstavila Priročnik za delo s članicami tov. dr. Janja Kramer Stanjko, ki je 
tudi soavtorica in koordinatorka vseh članic, ki so priročnik pisale. Priročnik je razdeljen na 
10 poglavij in bo dostopen članicam mesecu januarju 2022.  
Posvet je zaključila predsednica SČ Jasmina Vidmar, ki je predstavila aktualnosti v Svetu 
članic. Posvet je bil tudi snemam in si ga je možno ogledati YouTube-u. 
https://www.youtube.com/watch?v=stE4Zm_Zmps&t. 
 
Sklep 6./15: Vse smo si edine, da je realizirani posvet uspel predvsem zaradi velikega 
prizadevanje naše predsednice, ki je vse skupaj koordinirala in pripravila in seveda volje vseh 
članic, ki so na tem posvetu sodelovale. 
 
K5) Analiza usposabljanje Tečaja za vodjo članic 
 
Predsednica je povedala, da je na tem tečaju sodelovalo 20 tečajnikov, 18 članic in 2 člana. 
Bila je zelo prijetna in vedoželjna skupina. Izobraževanje je potekalo že po prenovljenem 
programu in po izvedenih anketah je bila skupna ocena izvedbe tečaja 4,7. 
 
Sklep 7/15: Članice seje so seznanjene s potekom in oceno Tečaja za vodjo članic. 
 
 
 
K6) Priprava programa dela Sveta članic za leto 2022 
Predsednica je povedala, dasta bila plan dela Sveta članic GZS za leto 2022 in tudi finančni 
plan (nam je dodeljneno 11.000,00 EUR) potrjena na zadnji seji UO GZS.  
 
PROGRAM SVETA 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  

19. 3. 2021 
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 
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Sklep 8/15: Program dela SČ za leto 2022 in finančni plan  (11.000.00 EUR) sta bila potrjena 
na zadnji seji UO GZS; 
 
 
 
K7) Tekoče zadeve 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
K8) Razno 
Tudi pod to točko ni nobena razpravljala. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 
Ljubljana, 6. 1. 2022 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednica Sveta članic: 
Tatjana Plaskan                                                                                                Jasmina Vidmar 
 
 
 

 

7. Posvet za predsednice komisij za članice v GZ  september -Svet članic 
-Nevenka Kerin 

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 


