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

 
Seja je potekala v prostorih Gasilske zveze Slovenije, 10. 02. 2022, s pričetkom ob 17. uri. 
 
Prisotne: Melita Blatnik, Tanja Gregorič, Anja Donko (namestnica Tatjane Plaskan), Sanja 
Hleb Oset, Doroteja Jazbec, Saša Kovačevič, Vesna Kozole, Martina Legan Janžekovič, 
Leonida Matjaž, Marica Mlakar, Marta Moneta, Marija Novak, Helena Odlazek, Jasmina 
Vidmar. 
Opravičeno odsotne: Katarina Kenda Maver, Ingrid Lončar, Tatjana Plaskan, Pavla Ponikvar. 
Odsotne: Ana Zavelcina. 
 
Seja se je pričela s pozdravom predsednice Sveta članic GZS Jasmine Vidmar (v nadaljevanju 
predsednica Sveta članic GZS). 
 
Predsednica Sveta članic GZS je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje 
3. Aktualnosti na GZS (poročila s seje in posveta predsednikov in poveljnikov) 
4. Izobraževanje za predsednice komisij  v GZ Brežice 
5. Sodelovanje članic na Olimpijadi v Celju 
6. Tekoče zadeve 
7. Razno 

 
K1) Potrditev dnevnega reda 
Predsednica Sveta članic GZS je ponovno prebrala predlagani dnevni red, s katerim smo bile 
navzoče že seznanjene preko vabila, ki smo ga prejele 1. februarja 2022. Na predlagani 
dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet.  
Sklep 1./16: Na dnevni red ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. 
 
 
K2) Pregled in potrditev zapisnika 15. seje 
Predsednica je prebrala sklepe, ki so bili zabeleženi v zapisniku 15. seje. Izpostavila je, da je 
na zadnji seji UO podala podala pobudo, da bi preostala sredstva, ki v letu 2021 niso bila 
porabljena zaradi odpadlih aktivnosti, porabile za nakup uniform članic Sveta, pri čemer bi si 
en del stroškov pokrile same. Predsednica Sveta članic GZS je navzoče seznanila z 
informacijo, da sta predsednik in poveljnik GZS pojasnila, da to zaenkrat ni mogoče, saj bi po 
tem vzoru bilo treba to omogočiti vsem ostalim Svetom in Komisijam. Kolegij je tako sprejel 
sklep št. 5, ki se glasi:  

»Prošnja Sveta članic za nakup uniform iz naslova neporabljenih sredstev namenjenih za 
delovanje sveta iz leta 2021 se zavrne z naslednjo obrazložitvijo: 

Dodeljena sredstva svetom in komisijam so strogo namenska sredstva, ki so dodeljena na 
podlagi finančnega načrta za tekoče leto. Namenjena so delovanju svetov in komisij skladno s 
sprejetim planom dela in jih ni možno prenašati iz leta v leto, prav tako se jih ne more 
porabiti za druge namene. 

Tržaška cesta 221, Ljubljana  

 



2 

 

V kolikor se bo v prihodnosti zagotovilo dovolj sredstev, se bo z uniformami ustrezno 
opremilo vse svete in komisije.« 
 
Predsednica Sveta članic je priznala, da je začetno navdušenje zaradi izkazane možnosti, da 
se neporabljena finančna sredstva koristno porabi, zaradi zgoraj navedenega sklepa, 
sprejetega na seji UO GZS, zamenjalo razočaranje, zlasti, ker je bila sprva s strani vodstva GZS 
izkazana podpora. 
K temu je Martina Legan Janžekovič komentirala, da so po njenem vedenju sredstva 
razdeljena za delovanje in za materialne stroške ter da Sveti nimajo postavke, po kateri bi se 
lahko denimo nabavile uniforme, medtem, ko UO GZS to postavko ima znotraj materialnih 
stroškov.  
Saša Kovačevič je predlagala, da se v mesecu septembru izvede pregled že porabljenih 
sredstev in tistih, ki so še na voljo, prav tako je predlagala, naj se umesti v plan dela 
materialne stroške za naslednji mandat z namenom, da bodo le-ti bolje razumljeni s strani 
UO GZS. 
Martina Legan Janžekovič je še izpostavila, da ni zanemarljivo, da se odpovemo večji 
kilometrini – to imamo v Svetu članic poravnano 0,18 evra in ne 0,37, zaradi česar meni, da 
ni nič narobe, če pa v zameno za to razliko nekaj malega vseeno pričakujemo. 
Predsednica Sveta članic GZS je temo sklenila z mislijo, da UO GZS ni dal upanja, da bi bilo 
karkoli še možno izvesti v smislu nabave v tem mandatu. 
 
Na sklepe, ki smo jih sprejele na 15. seji in na teme, s katerimi smo bile seznanjene, ni bilo 
pripomb ali razprav. 
 
Sklep 2./16: Sprejme se zapisnik 15. seje v predlagani obliki, v kakršni smo ga po elektronski 
poti prejele 1. februarja 2022. 
 
K3) Aktualnosti na GZS (poročila s seje in posveta predsednikov in poveljnikov)  
Predsednica Sveta članic GZS je članice Sveta članic GZS seznanila z vsebinami obravnavanih 
tem na zadnji, 25. seji UO GZS: 

 pogovor o XVIII. Kongres Gasilske zveze Slovenije / potrjen je bil Pravilnik o 
kandidacijskem postopku in razpis za zbiranje predlogov kandidatov Kandidacijske 
komisije za izvedbo volitev na Kongresu GZS / obravnavali so predlog določitve 
datuma izvedbe Kongresa in ga postavili za oktober 2022; 

 predstavljen je bil predlog Pravilnik o Arbitraži GZS; 
 predstavljen je bil predlog Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih 

gasilskih organizacijah / podani so bili predlogi, da se ukine imensko poimenovanje 
odlikovanj ali se razmisli o morebitnih predlogih / več kot polovica članov je bilo za to, 
da tega pravilnika ne obravnavajo in sprejmejo v tem mandatu, temveč se ga prestavi 
v naslednjega; 

 potrjen je bil razpis za priznanje Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za 
leto 2022; 

 potrjeni so bili razpisi za sofinanciranje letovanj in taborjenj ter programov za gasilsko 
mladino iz sredstev doplačilne znamke; 

 potrjeni so bili inventurni zapisniki. 
 
V nadaljevanju je predsednica Sveta članic GZS kratko orisala tudi vsebino Posveta 
predsednikov in poveljnikov GZ, ki je bil v Termah Čatež, 7. in 8. januarja 2022: 

 posvet se je začel z uvodnimi nagovori predsednika in poveljnika GZS ter gostiteljev, 
 predsednik in poveljnik sta predstavila pregled dela GZS v letu 2021, 
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 mag. Matej Tonin je predstavil oceno sodelovanja z GZS ter napredek pri izboljšanju 
pogojev za delo gasilske organizacije, 

 Darko But je predstavil pregled sodelovanja URSZR v letu 2021 in GZS, 
 mag. Boris Balant je predstavil poročilo o opravljenih inšpekcijskih pregledih v letu 

2021. 
 dr. Janja Kramer Stajnko je predstavila novosti gradbenega zakona - možnosti 

legalizacije objektov, v katerih se izvaja dejavnost gasilske službe, 
 predstavljeni so bili novi priročniki, katerih vsebino so orisali ob naslovu priročnika 

navedeni posamezniki: 
 Priročnik o gasilskem protokolu, Janko Cerkvenik 
 Priročnik za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji, Jasmina Vidmar 
 Priročnik za odnose z javnostmi v gasilstvu, Marko Okorn 
 Priročnik Vozila na alternativni pogon in ukrepanje ob nesrečah in požarih, Tomaž 

Ažbe, 
 predstavljena je bila Gasilske olimpijade v Celju - dosedanje opravljeno delo in 

nadaljnje aktivnosti, promocija in predstavitev olimpijskega srebrnika 
 
in povedala, da je vso gradivo s posveta objavljeno na spletni strani GZS. 
 
Tanja Gregorič je ob omembi Priročnika za delo članic in njihovi vlogi v gasilski organizaciji 
povprašala, kakšen je bil odziv v Termah Čatež na omenjeno publikacijo. Predsednica Sveta 
članic GZS je odgovorila, da so bili dozdajšnji odzivi le pozitivni, tako na Posvetu 
predsednikov in poveljnikov v začetku januarja 2022 kot tudi siceršnje povratne informacije s 
strani GZ in PGD-jev, ki so si ga že priskrbeli. Dodala je, da je škoda, da ga niso imeli na voljo 
za prodajo kar na dogodku samem, saj je bilo zaznavno povpraševanje in želja po nakupu. 
Navzoče je seznanila tudi, da je tudi Marinka Cempre Turk sporočila pozitivne vtise (zanimiv, 
privlačen, dinamično berljiv). Na zadnji seji UO GZS so priročnik v dar prejeli tudi članic UO 
GZS in predsednica je izrazila željo, naj ga resnično preberejo in realno izrazijo svoja mnenja. 

Sklep 3./16: Članice Sveta članic GZS smo se seznanile z aktualnostmi na GZS, t.j. vsebino 25. 
seje UO GZS in vsebino januarskega Posveta predsednikov in poveljnikov GZ. 
 
K4) Izobraževanje za predsednice komisij  v GZ Brežice 
Vesna Kozole je povedala, da je pri organizaciji izobraževanja za predsednice komisij, ki ga bo 
po načrtu gostila GZ Brežice, že določen in rezerviran datum 19. 03. 2022, vsega ostalega pa 
da ni urejala, saj je menila, da je potrebno vsebino doreči na seji Sveta članic GZS. 
Predsednica Sveta članic se je strinjala s predlogom Vesne, da se namesto gasilsko-reševalne 
vaje v urnik/program umesti predavanje »Požar v Termah Čatež«, prav tako podanemu 
predlogu ni oporekla nobena izmed navzočih.  
 
Leonida Matjaž je izpostavila, da se konkretno v GZ znotraj regije, ki jo ona zastopa, pojavlja 
težava, in sicer, v kolikor se predsednica Komisije za delo s članicami posamezne GZ ne more 
udeležiti in je zato napotena katera druga predstavnica, prihaja do težav, ker stroške krije 
matično društvo nadomestne predstavnice in ne GZ.  
 
V razpravi smo se dogovorile, da se vabilo na izobraževanje oblikuje tako, da bo nedvoumno 
zapisano, naj se ga udeleži ENA predsednica komisije v posamezni GZ oziroma predstavnica 
GZ. V kolikor bodo epidemiološke razmere bolj ugodne, smo se strinjale, da naknadno še 
vedno lahko na vabilo dopišemo »vabljeni 2 predstavnici GZ«. 
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Vesna Kozole je še poudarila trenutno veljavne predpise, kot so jih ob rezervaciji omenili tudi 
upravljavci Doma kulture Brežice: izpolnjevanje enega izmed  PCT-pogoja, prva vrsta 
zapolnjena in naslednja prosta, en sedež med dvema sedečima naj bo nezaseden. Ob 
popolnjeni dvorani z balkonskim delom vred naj bi bilo prostora za 120 ljudi. 
 
V razpravi smo glede na predloge Vesne Kozole sprejele sledečo okvirno časovnico oziroma 
program izobraževanja: 
 
URA/LOKACIJA AKTIVNOST  PREDAVATELJ 
8.30 – 9.00 
Dom kulture Brežice 

Prihod in prijava   

 
9.00 – 09.30 
Dom kulture Brežice 

Uvodni pozdravi:  
Uvodni pozdrav gostitelja, 
predsednice Sveta članic GZS,  
Beseda gostov  

 

09.30 – 10.30 
 

Predavanje: 
Migrantska kriza v Posavju 

 
Zdenka Močnik 

10.30– 11.15  
Predavanje: 
Zadnji spust po Savi  

Gašper Janežič 

11.15 – 11.45 
 

Odmor  
(op. kava+rogljiček) 

 

11.45 – 12.15 
 

Predavanje: 
Analiza požara v Termah Čatež 

 
Darko Leskovec 

12.15-12.30 Predavanje: Predstavitev Sveta članic 
GZS 

 
Jasmina Vidmar 

12.30-14.30 Ogled (po predhodni najavi) 
Posavski muzej Brežice (PMB) 

 
kustosi PMB 

 
V razpravi je bil podan tudi predlog, da se že na vabilu ob prijavi označi, ali posamezna 
udeleženka želi prisostvovati pri ogledu Posavskega muzeja Brežice.  

Vesna Kozole je povedala, da v Domu kulture Brežice ni možnosti strežbe, zato bo nekdo 
(catering-storitev) moral pripeljati pecivo in kavo za čas odmora, za kar bo poskrbela 
posavska gasilska regija. 

Dogovorile smo se, da bo ob prijavi na voljo že pripravljen seznam udeležencev, na katerem 
pa bo vsaka udeleženka označila, katerega izmed PCT pogojev izpolnjuje, prav tako tudi, da 
se bodo v notranjosti, tekom predavanj, uporabljale zaščitne maske.  

Vesna Kozole je vprašala, ali bi tudi v primeru izobraževanja v Brežicah vključile dobrodelno 
noto, ki je postala že tradicija na srečanjih gasilk, s čimer smo se soglasno strinjale. Dodala je 
še, da je bila že v letu 2021 dogovorjena s Karitas – da se nastavi zaboj, vanj položimo živila z 
dalj časa trajajočim rokom uporabe in le-tega bodo vmes ali ob koncu prevzeli. 

Vesna Kozole je še povprašala zbrane za mnenje, ali bi se izobraževanja udeležile v delovnih 
oblekah ali v civilu (ter dodala, da se ji ni zdelo primerno, da je Posvet predsednikov in 
poveljnikov GZ januarja 2022 potekal v civilu), na kar smo soglasno pritrdile, da je udeležba 
potrebna v delovnih oblekah. Predsednica Sveta članic GZS je pojasnila, da je posvet potekal 
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v civilnih opravah, da ne bi gasilci kot organizacija vzbujali preveč pozornosti zaradi srečanja, 
ki je bilo številčno glede na tedanje zaostrene razmere – v izogib morebitnim negativnim 
komentarjem. 

Sklep 4./16:  Sprejme se okviren program izobraževanja za predsednice komisij GZ, ki je 
naveden v zgornji tabeli (podrobnejša prilagajanja bodo glede na epidemiološko sliko 
dorečena naknadno). 
 
K5) Sodelovanje članic na Olimpijadi v Celju 
 
Predsednica Sveta članic GZS je spomnila, da bo od 17. do 24. julija potekala gasilska 
olimpijada v Celju ter dodala, da je v planu dela, vezanem na ta dogodek izpostavila željo, da 
se podobno kot bo za to imela priložnost mladina in veterani, predstavijo tudi članice – 
gasilke. Njena pobuda je bila umeščena v plan, točno kaj in na kakšen način bi bilo z vidika 
predstavitve gasilk pripravljeno, pa se še ne ve, predlaga pa, da lahko marsikaj črpamo iz 
nedavno izdanega priročnika za članice. Omenila je možnost predstavitve na posebnem 
metrskem platnu, na katerem bi se razobešeno menjavala natisnjena vsebina, kar bi nam 
lahko koristilo v predstavitvene namene tudi ob drugih kasnejših priložnostih (posveti, 
prireditve) .  
Doroteja Jazbec sem predlagala, da bi obenem na stojnici oziroma na predvidenem 
razstavnem prostoru lahko v zameno za nek prostovoljni prispevek ponudile kak žensko 
obarvan spominek na dogodek, npr. z motivom gasilke in spominskim napisom. 
Predsednica Sveta članic GZS je predlagala še, da bi se morda kar na dan, ko bodo 
tekmovalno nastopile članice – predstavnice Slovenije, srečale predstavnice Sveta članic GZS 
v Celju z namenom izraziti podporo in navijati zanje. 
 
Sklep 5./16:  Članice Sveta članic GZS smo se seznanile in soglašamo s sodelovanjem na 
razstavnem spremljajočem delu gasilske olimpijade kot tudi z načrtovanim srečanjem v času 
trajanja dogodka, ko bo nastopila slovenska ženska (članska) ekipa. 
 
 
K6) Tekoče zadeve 

(1) Regijski posveti 
Pod to točko je predsednica Sveta članic GZS pozvala navzoče k deljenju informacij, kdaj 
načrtuje posamezna regija izvedbo regijskega posveta za članice in članice Sveta članic GZS 
so – tiste, ki že imajo znan datum, to tudi storile: 

 Mariborska regija: 09. 04. 2022 (Sanja Hleb Oset) 
 Zasavska+Posavska regija: 09. 04. 2022 (Helena Odlazek) – v Hrastniku 
 Podravska regija: 31. 03. 2022 
 Savinjsko-šaleška in Celjska regija: 02. 04. 2022 (Tatjana Plaskan) 
 Obalno-kraška regija: 11. 06. 2022 (Tanja Gregorič) 

 
Sklep 6.1/16: Seznanile smo se z že potrjenimi datumi regijskih posvetov za članice. 
 

(2) Posvet predsednic komisij  
Predsednica Sveta članic GZS je prenesla predlog predsednika GZS, ali bi bile pripravljene naš 
dvodnevni posvet predsednic komisij za delo s članicami v GZ prestaviti na pomladni čas, 
denimo maj ali začetek junija, prav zaradi skrbi GZS, da bodo siceršnje aktivnosti, mišljenje v 
juniju in /ali juliju 2022 zaradi gasilske olimpijade v večini prestavljene na september in v 
izogib temu, da ne bi bilo vseh prestavljenih aktivnosti nato jeseni preveč hkrati. Marta 
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Moneta in Melita Blatnik sta opozorili na številna tekmovanja prav v pomladnem času zaradi 
t.i. regijskega leta (izborno leto), Helena Odlazek je opozorila, da so pri marsikomu že sedaj, v 
drugem mesecu koledarskega leta zasedeni datumi, vezani na pomladni čas – vaje, občni 
zbori, posveti, tekmovanja. Tanja Gregorič pa meni, da je še vedno bolje izbrati maj kot pa 
september. 
V razpravi smo se dogovorile, da se načeloma strinjamo na prestavitev dvodnevnega posveta 
na pomladni čas, če se bo to izkazalo kot izvedljiva možnost, in v tej luči raje načrtovale 
regijske posvete za jesenski čas. Ker so delavnice in program že začrtani, smo si enotne, naj 
se najprej preveri, ali gostiteljsko mesto (Hotel Cerkno) dopušča možnost posveta v 
pomladnem času in se na osnovi njihovega odgovora nadalje dogovarjamo. 
 
Sklep 6.2/16: Predsednica Sveta članic bo preverila, ali je v Hotelu Cerkno, kjer smo se že vse 
okvirno dogovorili za izvedbo posveta v novembru 2021, možno izvesti posvet pozno 
spomladi. 
 

(3) Poročilo o delu Sveta članic GZS 2021 
Predsednica Sveta članic GZS je zbrane obvestila, da je pripravila in zapisala poročilo o delu 
Sveta članic GZS v letu 2021, s tem, da je primerjala plan dela in zajela tako izvedene kot 
neizvedene aktivnosti. V dokument je vključila tudi analizo virtualnega posveta predsednic 
komisij za delo s članicami v GZM, sodelovanje z vidika »CTIF in ženske v gasilstvu« ter 
dopolnilno usposabljanje »Tečaj za vodjo članic« in pripravo priročnika za članice. V razpravi 
je bilo na temo priročnika izpostavljeno, naj se preveri, ali se lahko izda naročilnice ter nato 
na osnovi le-te odpošlje interesentom.  
Predsednica Sveta članic GZS je še dejala, da bomo vsake 3-4 mesece na seji poročale o 
izvedenih aktivnostih z vidika regije. 
 
Sklep 6.3/16: Članice Sveta članic GZS smo se seznanile z vsebino dokumenta Poročilo o delu 
Sveta članic GZS za leto 2021 (v prilogi). Predsednica Sveta članic GZS bo preverila možnost 
naročila na osnovi izdane naročilnice, s pošiljanjem po pošti. 
 

(4) Veljavnost potrjene funkcije  
Tanja Gregorič je vprašala, z oziroma, da je napovedan plenum v mesecu aprilu 2022, ali naj 
bi se potrjevalo katero kandidatko za predsednico Sveta članic GZS  na novo. Predsednica 
Sveta članic GZS je pojasnila, da je bila na funkcijo potrjena za obdobje do naslednjega 
plenuma in ker gre za obdobje le enega leta, naj bi na aprilskem plenumu odločitev potrdili 
oziroma podaljšali za obdobje do konca mandata.  

Sklep 6.4/16: Članice Sveta članic GZS smo se seznanile, da bo aktualna predsednica Sveta 
članic GZS opravljala svojo funkcijo (vsaj) do konca tekočega mandata. 

(5) Stanje – komisije za delo s članicami (vpisi v Vulkan) 
Predsednica Sveta članic GZS je spomnila na čas, ko smo Tanji Gregorič pošiljale podatke, v 
katerih PGD-jih znotraj GZ v regiji so in delujoče in uradno vpisane v Vulkan komisije za delo s 
članicami, prav tako, kje se prakticira volilna pravica in kje ne.  

Predlagala je, da v tem letu znova pogledamo osvežene podatke, in da v organizacijah, kjer je 
odstotek nevpisanih komisij za delo s članicami velik, morda celo kar izvedeno sejo na 
omenjeno temo, s čimer bi se jih spodbudilo k ustanovitvi komisije za delo s članicami v 
prihodnjem mandatu. 
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Sanja Hleb Oset je vprašala, od kje podatek (poimensko) glede navedb predsednic komisij za 
delo s članicami v posameznih GZ,  na kar je predsednica Sveta članic GZS odgovorila, da so 
podatki iz Vulkana. Sanja Hleb Oset je opozorila na napačno navedbo, iz česar izhaja, da so v 
Vulkanu napačni (nekateri) podatki. 

Sklep 6.5/16: Članice Sveta članic GZS smo soglasno potrdile, da vnovič pristopimo k 
preverjanju stanja glede vpisanosti komisij za delo s članicami v Vulkan in pristopimo k 
prizadevanjim za izboljšanje. 

(6) Finančne posledice neobstoja Pravilnika o regiji 
Predsednica Sveta članic GZS je zbrane seznanila, da UO GZS štirim regijam ne bo izplačala 
finančnih sredstev, saj kljub po predhodnem opozarjanju, niso poslale dokument Pravilnik o 
delu regijskih svetov. Dejala je, da je zadeva povsem jasna: Če na nivoju regije vključene GZ 
ne sprejmejo Pravilnika o delovanju gasilske regije, s strani GZS ne pripadajo finančna 
sredstva za namen delovanja regije, in pozvala, naj tudi članice opozarjamo na čimprejšnjo 
ureditev stanja, kjer je to potrebno. 

Sklep 6.6/16: Članice Sveta članic GZS smo se seznanile s finančnimi posledicami v primerih, 
ko regije nimajo sprejetega Pravilnika o delovanju gasilke regije in se zavezale, da bomo 
spodbujale k ureditvi znotraj regij, kjer je to potrebno. 

 
K7) Razno 
Predsednica Sveta članic GZS je navzočim predstavnicam regij razdelila vsaki po en izvod 
Priročnika za delo članic in njihova vloga v gasilski organizaciji in pozvala k še dodatni 
izpostavitvi priročnika v lokalnem okolju. 
 
Tanja Gregorič je povedala, da se dogaja, da informacije ne potujejo od regijske do društvene 
ravni, kar je težava z vidika obveščenosti posameznic, ki bi morda bile zainteresirane. 
Doroteja Jazbec sem povedala, da je natanko ta težava obstajala na ravni GZ v radeškem 
primeru, kar pa sem uspela rešiti tako, da so predsednice komisij za delo s članicami 
posameznega društva glede na seznam članic priskrbele e-naslove in od tedaj dalje vsa 
relevantna pošta (vabila na posvete, izobraževanja) prihaja ne le do predsednic komisij za 
delo s članicami v društva, pač pa tudi direktno do gasilk posameznic. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
Ljubljana, 20. 02. 2022 
 
Zapisala:                                                                                                   Predsednica Sveta članic: 
Doroteja Jazbec                                                                                                Jasmina Vidmar 
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PRILOGA 
 

POROČILO O DELU SVETA ČLANIC V LETU 2021 
 
 
1.   Organizacija regijskih posvetov članic 
Regijski posveti so v letu 2021 bili še vedno zelo okrnjeni, nekaj je bilo vseeno izpeljanih.  
Izvedeni so bili v naslednjih regijah: 
- regija Ljubljana I, Sora, 10. 1. 2021, 
- Obalno-kraška regija, Krkavče, 9. 10. 2021, 
- Dolenjska regija, Potov vrh-Slatnik, 9. 10. 2021, 
- regija Ljubljana III, Domžale, 15. 10. 2021, 
- Pomurska regija, Srednja Bistrica, 16. 10. 2021. 
V nekaterih regijah so imeli že organizirane posvete, vendar so jih morali zaradi omejitev 
epidemije odpovedati oz. prestaviti na prihodnje leto. 
 
2.   Seje Sveta članic 
Svet članic je imel v letu 2021 štiri redne seje (ena videokonferenčna) in 1 korespondenčno.  
 
V mesecu avgustu (26. 8.) je bila prva redna seja v tem letu. Predsednica je na njej poročala 
aktivnosti zadnje seje. Predstavljen je bil načrt in potek dela novega priročnika. Pogovor je 
tekel o delovanju in pregledu dela Sveta članic v letu 2020 in 2021. Predsednica Sveta članic 
Elizabeta Čampa je podala odstopno izjavo kot predsednica, in sicer iz osebnih razlogov.  
 
V mesecu septembru je bila izvedena korespondenčna seja za potrditve predstavnic članic na 
Plenumu 2021. Izvoljene so bile Jasmina Vidmar, Tatjana Plaskan in Tanja Gregorič. 
Na mesto predsednice Sveta članic je bila na Plenumu, 2. 10. 2021, izvoljena Jasmina Vidmar. 
 
V mesecu septembru (28. 9.) smo imele članice redno sejo (videokonferenčno) glede 
organizacije posveta za članice GZS, ki naj bi bil v Cerknem. Dogovorile smo nastanitve, 
predavatelje, delavnice. Dogovorile smo tudi rezervni plan, in sicer se posvet izpelje 
videokonferenčno enodnevno, v kolikor razmere v živo ne bodo dopuščale. 
 
V mesecu oktobru (18. 10.)  smo imele sejo, kjer smo dokončno potrdile posvet članic in 
organizacijo le-tega. Izvoljena je bila nova namestnica predsednice Sveta članic, Tatjana 
Plaskan. Pregledale smo plan dela in finančni plan za leto 2021. Ter pripravile novi plan za 
leto 2022. 
 
Zadnja seja v letu je bila izvedena v mesecu decembru (21. 12.) v Višnji Gori. Predsednica je 
predstavila aktualnosti na GZS, poročilo zadnje seje UO. Opravljena je bila analiza spletnega 
posveta članic GZS in usposabljanja tečaja za vodjo članic. Potrdile in uskladile smo dokončni 
plan dela za leto 2022. Ob koncu seje smo si ogledale Hišo krajnske čebele. 
 
3. Sodelovanje na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ 
Posvet zaradi epidemije v letu 2021 ni bil izveden. 
 
4. Izobraževanja za predsednice komisij za članice regije, GZ in PGD 
Izobraževanje je bilo planirano v Brežicah v mesecu marcu, vendar zaradi epidemije ni bilo 
izvedeno. 
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5. Izobraževanja Sveta članic – predsednice in namestnice 
Izobraževanje je bilo planirano v Mariboru v mesecu maju, vendar zaradi epidemije ni bilo 
izvedeno. 
 
6. Ogled državnega gasilskega tekmovanja v Celju 
Državno tekmovanje v Celju je bilo izvedeno v mesecu juniju. Predsednica Sveta članic se je 
tekmovanja udeležila, članice Sveta so se udeležile individualno – kot sodnice, tekmovalke in 
gledalke. 
 
7. Nadaljevanje priprave knjige o delovanju članic 
Knjiga o delovanju članic je v mirovanju. 
 
8. Posvet za predsednice komisije za članice v GZ – dvodnevni 
Posvet za predsednice komisij GZ je bil planiran 20. in 21. novembra v Cerknem. Pripravljene 
so bile že vse delavnice in predavanja, vendar smo morali odpovedati zaradi slabih 
epidemioloških razmer. 
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. novembra. Pričele smo ob 8.30. uri s 
prijavami in zaključile ob 14. uri. Na posvetu je sodelovalo 137 prijavljenih članic, ponekod pa 
jih je bilo za ekrani tudi več.  
Predavanja na posvetu so bila naslednja: 

 Aktualnosti v gasilski organizaciji – Janko Cerkvenik in Franci Petek, 
 Nasledstveno kadrovanje v gasilski organizaciji – Janko Cerkvenik, 
 Požari v Makedoniji – Blaž Turk, 
 Organizacija gasilske olimpijade v Celju 2022 – Zvonko Glažar, 
 Predstavitev novega priročnika za članice – Janja Kramer Stajnko, 
 Aktualnosti v Svetu članic – Jasmina Vidmar. 

Posvet je bil tudi snemam in si ga je možno ogledati YouTube-u. 
 
9. Vključevanje v aktivnosti mednarodne delovne skupine CTIF – ženske v gasilstvu 
Sestankov Komisije za ženske CTIF se je v začetnih mesecih udeleževala namestnica 
predsednika GZS, dr. Janja Kramer Stajnko in v drugi polovici leta Jasmina Vidmar. Vsak 
mesec je bila izvedena virtualna seja in predstavljene so različne teme, me drugim ženske v 
gasilstvu in skrb za zdravje, predstavljene so bile korejske gasilke in njihova zgodovinska pot 
ter vloga v gasilstvu. Večina tematik je namenjena bolj poklicnim gasilkam. 

 
10. Šola za življenje 
Zaradi epidemije ni bilo izvedeno. 
 
11. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic 
V mesecu maju je bil s strani resornega ministrstva potrjen program dopolnilnega 
usposabljanja gasilcev za vodenje članic. Glavna sprememba je bila več praktičnih vsebin in 
manj teorije in poudarek na vsebinah, ki jih na terenu članice in vodje članic najbolj 
potrebujejo pri svojem delu. V mesecu novembru, 5., 6. in 13. 11. 2021, je bil v ICZR Sežana 
izveden prvi tečaj po novem programu. Udeležilo se ga je 20 tečajnikov in ga uspešno 
opravilo. 
Predavatelji so bili Janko Cerkvenik, dr. Janja Kramer Stajnko, Jasmina Vidmar, Robert Okorn, 
Martina Jelovčan in Marinka Cempre Turk. 
Odzivi tečajnikov so bili pozitivni, bili so zadovoljni in aktivno so se povezali z namenom 
širjenja idej in pomoči pri delu s članicami. 
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12. Priprava priročnika za članice 
Po uvodnem sestanku v oktobru 2020 je delovna skupina v sestavi Marinka Cempre Turk, 
Elizabeta Čampa, Janko Cerkvenik, Tanja Gregorič, Sanja Hleb Oset, Janja Kramer Stajnko, 
Helena Odlazek, Pavla Ponikvar, Jasmina Vidmar pripravila svoj osnutek poglavja, ki smo se 
ga dogovorili. 
Marinka Cempre Turk: Delovanje članic v mednarodni organizaciji CTIF in gasilske po svetu 
ter Portreti članic, ki so zaznamovale slovensko gasilstvo 
Janko Cerkvenik: Članice – sestavni del menedžmenta v gasilski organizaciji 
Elizabeta Čampa: Usposabljanje članic v gasilski organizaciji 
Tanja Gregorič: Delo komisij in svetov ter njihove naloge 
Sanja Hleb Oset: Operativno delovanje članic v gasilski organizaciji 
Janja Kramer Stajnko: Uniforma članic v gasilski organizaciji 
Helena Odlazek: Zgodovinski pregled delovanja članic v gasilski organizaciji 
Pavla Ponikvar: Izvedba posvetov in drugih oblik druženja v gasilski organizaciji 
Jasmina Vidmar: Članice na gasilskih tekmovanjih 
13. 1. 2021: delovna skupina je imela prvo videokonferenčno srečanje, kjer smo imeli in 
predstavili osnutke svojih poglavij.  
10. 2. 2021: videokonferenčno srečanje, pregled vseh osnutkov in dajanje novih napotkov, 
pripomb, idej za dopolnitve in spremembe.  
10. 3. 2021: delovno srečanje na GZS – pregled vseh poglavij in dopolnitve. 
24. - 25. 4. 2021: delovno srečanje v Padni – podroben pregled vseh poglavij in dopolnitve. 
26. 5. 2021: delovno srečanje na GZS - pregled popravkov dogovorjenih v Padni, dodale smo 
konkretne smernice in ideje za dopolnitve, dve poglavji še nista bili primerni in smo jih 
postavljali na novo.  
3. 7. 2021: delovno srečanje na Vranskem – ponovno podrobno branje in dopolnitve, 
urejanje fotografij, dogovori za uvodne strani in platnice. 
10. 8. 2021: videokonferenčno srečanje – pregled stanja, ugotovitev delovne skupine, da so 
poglavja v večini dokončana, razen dveh (»Posveti« in »Usposabljanja«). Skupni dogovor 
skupine je, da se poglavji »Posveti« in »Usposabljanja« razdelita med ostale člane delovne 
skupine, ki obe poglavji do konca meseca dokončajo. 
30. 8. 2021: branje in urejanje dveh poglavij.  
5. 9. 2021: delovno srečanje v Bistrici ob Dravi – srečanje z oblikovalcem in dogovori glede 
oblikovanja. Zadnje temeljito branje in popravki. Priročnik gre v branje lektorici, recenzentki 
in uredniku ter v prve osnutke naredi oblikovalec.  
20. 10. 2021: delovni sestanek na GZS – temeljito branje in pregled. Dogovor, da vsi 
preberemo vsa poglavja temeljito in po oblikovanju podamo popravke. To smo večkrat 
naredili. 
28. 12. 2021: zadnje srečanje delovne skupine, z oblikovalcem, lektorico, urednikom in 
recenzentko. Priročnik izide. Priročnik predstavimo na Posvetu predsednikov in poveljnikov 
2022. 

 
 

25. 1. 2022 
 

Zapisala Jasmina Vidmar,  
predsednica Sveta članic 

 


