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Svet veteranov GZS 

ZAPISNIK 

 

1. seje Sveta veteranov Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v petek, 5. oktobra 2018, ob 

10. uri v prostorih PGD Pristava pri Mestinju. 

 

PRISOTNI člani Sveta veteranov: Jože Smole, Anton Banovec, Jožef Bratuša, Marinka Cempre 

Turk, Jože Drugovič, Jože Keršič, Jože Lenarčič, Savina Naraks, Željko Selak, Darja Slavec 

Stančič, Branko Smrtnik, Franc Šinko, Franc Šinkovec, Peter Šipek, Alojz Tirgušek, Ivan 

Vidic, Ivan Vidmar, Maks Zupančič. 

 

Ostali prisotni: 

Janko Cerkvenik, predsednik GZS 

Nevenka Kerin, poslovna sekretarka GZS 

 

Člani so potrdili predlagani dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Uvodni pozdravi in kratka predstavitev članov 

2. Programske usmeritve XVII. Kongresa 

3. Zadolžitve članov Sveta veteranov 

4. Informacija o medgeneracijskem srečanju 

5. Anketa o delu veteranov po gasilskih zvezah za leto 2018 

6. Razno 

 

 

1. Uvodni pozdravi in kratka predstavitev članov 

 

Sejo Sveta veteranov je začel Jože Smole, predsednik Sveta veteranov GZS. Pozdravil je vse 

prisotne in se zahvalil za gostoljubje in povabilo domačinov. 

Na začetku so prisotne pozdravili predsednica PGD Dragica Gobec, predsednik krajevne 

skupnosti Srečko Gobec, župan Občine Podčetrtek Peter Misja, predsednik GZ Šmarje pri 

Jelšah Erik Strašek in regijski poveljnik Bojan Hrepevnik ter predsednik GZS Janko 

Cerkvenik. 

Predsednik Janko Cerkvenik je v svojem nagovoru predstavil aktivnosti krovne organizacije. 

Poudaril je, da bo podpiral delo Sveta veteranov. Predstavil je najpomembnejše aktivnosti v 

letu 2019, ko nas čaka praznovanje 150-letnice gasilstva, 50 let gasilskega muzeja in 70 let 

Gasilske zveze Slovenije.  

Za tem so se vsi člani na kratko predstavili. 

Po predstavitvi članov je Jože Smole predlagal v sprejem dnevni red, člani so ga soglasno 

sprejeli.  

 

 



2. Programske usmeritve XVII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije 

 

Predsednik Sveta veteranov je na kratko povzel usmeritve za delo veteranov v obdobju 2018 

do 2023, ki jih je sprejel Kongres, maja 2018. V usmeritvah so začrtane naloge in pomen 

veteranov v gasilski organizaciji, predvsem pa naloge vodstev gasilskih organizacij, ki so 

odločilni za vključevanje veteranov v delo in aktivnosti društev. 

 

3. Zadolžitve članov Sveta veteranov 

 

Člani imajo s sprejetjem funkcije v Svet veteranov določene dolžnosti. V svojih regijah 

morajo poskrbeti za ustanavljanje komisij za veterane v društvih in zvezah, tam kjer še niso 

ustanovljene. Delovati morajo povezovalno, tako na nivoju društev, kot  tudi zvez in regije.  

Sredstva, ki jih Gasilska zveza Slovenije nameni za delovanje regijskih svetov so namenjena 

tudi delu veteranskih komisij.  

V tem času, ko se pripravljajo programi dela za naslednje leto, morajo veterani pripraviti 

program dela in ga finančno vrednotiti. 

 

4. Informacija o medgeneracijskem srečanju 

 

Informacijo o srečanju je podal predsednik Sveta Jože Smole. Letošnjega srečanja se je 

udeležilo le okoli 400 udeležencev, kar je veliko manj kot je bilo pričakovano in kot je bilo na 

srečanjih prejšnja leta. V srečanje je vloženo veliko truda gostiteljev in tudi finančnih 

sredstev, zato je za v bodoče potrebno razmisliti, ali nadaljevati s srečanji ali ne. Člane Sveta 

je zadolžil, naj v svojih regijah preverijo interes. Glede odziva se bodo odločali kako naprej. 

 

V razpravi je Peter Šipek predlagal, da je potrebno angažirati predsednike in poveljnike 

gasilskih zvez, to je vodstveni kader, ki odloča o aktivnostih posameznih struktur. Poudariti je 

tudi potrebno, da to ni le srečanje članic in veteranov ampak vseh gasilcev. 

 

Marinka Cempre Turk je poudarila, da moramo s srečanji nadaljevati in vzpodbujati članstvo 

za udeležbo. Veči poudarek je treba dati druženju in manj tekmovanju.  

 

Predsednik GZS Janko Cerkvenik je predlagal, da bi bila to ena izmed tem na posvetu 

predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez. V kolikor se bo srečanje nadaljevalo, je 

predlagal, da bi bilo naslednje leto v Beli krajini, v sklopu praznovanj visokih gasilskih 

jubilejev. 

 

5. Anketa o delu veteranov po gasilskih zvezah za leto 2018 

 

Člani so se seznanili z anketo o aktivnostih veteranov po GZ in regijah za prejšnje mandatno 

obdobje. 

Jože Smole je člane zaprosil za pregled pripravljene ankete in pobude za dopolnitve. Po 

naslednji seji bomo anketo poslali po gasilskih zvezah, člani Sveta veteranov GZS pa bodo 

poskrbeli, da bodo ankete izpolnile vse zveze v regijah, ki jih pokrivajo. 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je pri tej točki povedal, da se pripravlja prenova Vulkana v tej 

smeri, da bodo vnosi poenostavljeni in bo izpolnjevanje anket s tem lažje. 

 

 

 



 

 

6. Razno 

 

V skladu s programom dela bo posvet za predsednike veteranov po GZ bo okoli 20. novembra 

2018 na Igu. Predvideno bosta v programu točki predsednika in poveljnika GZS, ena izmed 

vsebin bo iz zdravstvenega področja, spregovorili bi tudi o vlogi starejših v družbi. 

 

Marinka Cempre Turk je prenesla pozdrave Jožeta Burje, bivšega člana Sveta veteranov GZS. 

 

Alojz Tirgušek je predlagal, da se Poveljstvu  oz. tekmovalni komisiji in Upravnemu odboru 

GZS prenese pobuda o poenotenju čelad na tekmovanjih. 

 

Seja je bila zaključena ob 12.30 uri. 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta veteranov: 

Nevenka Kerin       Jože Smole 

 


