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Svet veteranov GZS
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ZAPISNIK
2. seje Sveta veteranov Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v petek, 7. decembra 2018, ob
10. uri v prostorih PGD Dogoše
Prisotni člani Sveta veteranov: Jože Smole, Anton Banovec, Jože Drugovič, Jože Keršič, Jože
Lenarčič, Željko Selak, Darja Slavec Stančič, Branko Smrtnik, Franc Šinko, Franc Šinkovec,
Peter Šipek, Alojz Tirgušek, Ivan Vidmar.
Opravičeno odsotni: Jožef Bratuša, Marinka Cempre Turk, Savina Naraks, Ivan Vidic, Maks
Zupančič.
Ostali prisotni:
Nevenka Kerin, poslovna sekretarka GZS
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 1. seje
Poročilo o delu Sveta veteranov za leto 2018
Medgeneracijsko srečanje 2019
Program dela Sveta veteranov za leto 2019
Predlogi in vprašanja

Uvodoma so nas v Dogošah pozdravili Peter Šipek, ki nas je povabil v Dogoše, predsednik GZ
Maribor Slavko Kramberger, tajnik GZ Maribor Dušan Mikl in direktor mariborskih poklicnih
gasilcev Aleš Ciringer.
Jože Smole, predsednik Sveta veteranov GZS se je vsem lepo zahvalil za dobrodošlico in
gostiteljstvo.

1. Potrditev dnevnega reda
Sklep:
Člani sveta veteranov so soglasno sprejeli dnevni red seje z dodano točko dnevnega reda:
Poročilo o pokalnih tekmovanjih starejših gasilcev in gasilk v letu 2018.

2. Potrditev zapisnika 1. seje
Sklep:
Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta veteranov GZS.
3. Poročilo o delu Sveta veteranov za leto 2018
Predsednik Smole je predstavil poročilo o delu Sveta veteranov GZS v letu 2018. Prisotni niso
imeli pripomb, zato so sprejeli
Sklep:
Sprejme se poročilo o delu Sveta veteranov GZS za leto 2018.
4. Poročilo o pokalnih tekmovanjih starejših gasilcev in gasilk v letu 2018
Člani so se seznanili z rezultati tekmovanj starejših gasilcev in gasilk v letu 2018 in ob tem
podali nekaj predlogov:
-

Kasnejša ura začetka tekmovanja (odvisno od števila tekmovalnih enot)
Enotne čelade
Vprašanje najvišje starosti tekmovalca pri številu točk. Pri tem vprašanju člani niso bili
enotnega mnenja. Nekateri so predlagali, da bi se najstarejši tekmovalec – ponavadi
desetar – izvzel iz števila točk, drugi so bili mnenja, da gre za kratenje pravic.

5. Medgeneracijsko srečanje 2019
Člani so bili na prejšnji seji zadolženi, da v svojih sredinah preverijo odziv na medgeneracijska
srečanja v prihodnosti, s tem, da gre za srečanje vseh gasilcev in ne samo članic in veteranov.
Nihče od članov ni nasprotoval srečanju v letu 2019. Predlagali so ločitev vrste tekmovanj po
starosti in preverjanje ekip na cilju – ali na cilj pridejo ekipe v sestavi kot ob prijavi.
Sklep:
Svet veteranov GZS podpira organizacijo medgeneracijskega srečanja v letu 2019.

6. Program dela Sveta veteranov za leto 2019
V priloženem dokumentu je potrebno popraviti:
Pod točko 5 in 7:
5. Medgeneracijsko srečanje gasilcev Slovenije
7. Priprava letnega poročila o delu Komisij za veterane regij ter Sveta veteranov
Sklep:
Z obema popravkoma se sprejme program dela Sveta veteranov GZS za leto 2019.

7. Predlogi in vprašanja
-

-

Popravimo anketo o delu veteranov na terenu in jo pošljemo na gasilske zveze. Gasilske
zveze vrnejo ankete članom sveta veteranov GZS – predstavnikom njihove regije, ki
pripravijo zbir. Rok: konec februarja 2019.
Člani so se seznanili s številom ustanovljenih komisij za delo z veterani po GZ in PGD
na dan 4.12.2018.
Predsednik je člane seznanil s predlogom organizatorjev pokalnih tekmovanj v letu
2019.
Alojz Tirgušek je člane seznanil, da bodo organizirali tekmovanje veteranov GZ Šmarje
pri Jelšah in hrvaške Krapinske županije.
Peter Šiper je k tej informaciji dodal, da v njegovi gasilski zvezi ta tekmovanja že
potekajo, in sicer z Avstrijci.

Seja je bila zaključena ob 12.30 uri.
Po kosilu smo si ogledali še spominsko sobo PGD Malečnik, ki nam jo je predstavil Oskar
Neuvirt.

Zapisala:
Nevenka Kerin

Predsednik Sveta veteranov:
Jože Smole

