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Z A P I S N I K 
27. seje Komisije za priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 13. 1. 2022 
v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221 
 
Prisotni: 
Miran Gregorič 
Jože Dakskobler 
Boris Goličnik 
Vinko Keršmanc 
Nevenka Kerin 

Opravičeno odsotni: 
Marjan Meglič 
Jože Šiler 
 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 26. video korespondenčne seje 
2. Obravnava predlogov za priznanja in odlikovanja 
3. Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2022 
4. Razno 

 
 
Predsednik Miran Gregorič je predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko:  
4. Spremembe Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah 
 
 
 

Ad 1. 

Pregled zapisnika 26. video korespondenčne seje 
 

Na zapisnik člani komisije niso imeli pripomb. 

 
Sklep št. 1: 
Sprejme se zapisnik 26. video korespondenčne seje. 
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Ad 2. 

Obravnava predlogov za priznanja in odlikovanja 
 

Sklep št. 2: 

Komisija je obravnavala 210 predlogov, od tega je pozitivno rešila 188 predlogov, zavrnila je 22 
predlogov. 

Odobreni predlogi: 

Odlikovanje za posebne zasluge   25 
Odlikovanje za hrabrost      2 
Odlikovanje I. stopnje     16 
Odlikovanje II. stopnje    26 
Odlikovanje III. stopnje    22 
Plamenica I. stopnje     25 
Plamenica II. stopnje     32 
Plamenica III. stopnje     26 
Odlikovanje za požrtvovalnost      1 
Zlata plaketa         3 
Srebrna plaketa        1 
Bronasta plaketa        9 
    
  

Ad 3.  

Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2022 
 
Člani komisije so obravnavali razpis, ki je enak lanskoletnemu, ravno tako kriteriji. Razpisa člani 
komisije niso spreminjali, zato ga predlagajo v sprejem Upravnemu odboru Gasilske zveze 
Slovenije. 
 
Sklep št. 3: 
Potrdi se razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2022 ter 
kriteriji za podelitev teh priznanj. 
 

Ad 4.  

Predlog sprememb Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih 
organizacijah 

 
 
Predsednik Komisije Miran Gregorič je predstavil spremembe Pravilnika, ki ga je pripravil kolegij 
Gasilske zveze Slovenije, nekaj popravkov pa je naknadno vnesel sam.  



Poleg manjših popravkov je bistvena sprememba Pravilnika preimenovanje Plakete Gasilske zveze 
Slovenije v Plaketo Ernesta Eörya in pa tri stopnje Priznanja Gasilske zveze Slovenije v obliki 
medalje.  

V razpravi so člani komisije podali svoja mnenja. Na splošno so proti poimenskemu imenovanju 
odlikovanj. Plaketa Ernesta Eörya naj bi se podeljevala samo nečlanom gasilske organizacije s čimer 
se člani niso strinjali. Kljub temu predlogu kolegija niso nasprotovali.  

Obravnavali so tudi predlog regije Ljubljana II o preimenovanju enega izmed odlikovanj po Ignaciju 
Merharju. S predlogom se niso strinjali. 

Regiji Ljubljana II se odgovori z naslednjim dopisom: 

Komisija za priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije je obravnavala vaš predlog za 
preimenovanje enega izmed odlikovanj Gasilske zveze Slovenije po Ignaciju Merharju. 

Komisija se zaveda in se strinja, da je bilo njegovo delo velikega, neprecenljivega pomena za 
slovensko gasilstvo. Glede na težo njegovega dela v preteklosti Komisija ne more zavzeti stališča, 
katero odlikovanje naj bi se preimenovalo in predlog prepušča v obravnavo Upravnemu odboru. 

Sklep št. 4: (en glas proti) 

Komisija za priznanja in odlikovanja GZS je obravnavala predlog kolegija za spremembo 
Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih, ga uskladila in ga predlaga v sprejem Upravnemu odboru 
GZS. 

      
 
Zapisala: 
Nevenka Kerin                                                                                                     Predsednik Komisije 
poslovna sekretarka       za priznanja in odlikovanja 
                                                                                                                                Miran Gregorič  
 
 

 


