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Svet veteranov GZS
3.6.2019
ZAPISNIK
4. seje Sveta veteranov Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 28. maja 2019, ob 9.30.
uri v prostorih PGD Postojna
Prisotni člani Sveta veteranov: Jože Smole, Anton Banovec, Marinka Cempre Turk, Jože
Drugovič, Jože Keršič, Jože Lenarčič, Savina Naraks, Željko Selak, Darja Slavec Stančič, Franc
Šinko, Franc Šinkovec, Peter Šipek, Alojz Tirgušek, Ivan Vidmar, Ivan Vidic, Maks Zupančič.
Opravičeno odsotna: Jožef Bratuša, Branko Smrtnik.
Ostali prisotni:
Nevenka Kerin, poslovna sekretarka GZS
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnikov 2.redne in 3. korespondenčne seje
Poročilo o pripravah na 6. medgeneracijsko srečanje
Določitev delegatov Sveta veteranov GZS na pokalnih tekmovanjih starejših gasilk in
gasilcev
5. Predstavitev ankete o delu veteranov za leto 2018
6. Dogovor o vsebini posveta predsednikov komisij za veterane po GZ
7. Razno
Na začetku seje so nas nagovorili predsednik Gasilske zveze Postojna Marko Simšič, poveljnik
PGD Postojna Mitja Šantelj in predsednik veteranov GZ Postojna Alojz Bedenik.
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.
2. Potrditev zapisnikov 2. redne in 3. korespondenčne seje
Vezano na 5. točko zapisnika 2. seje je Marinka Cempre Turk podala pripombo na razpravo o
tekmovanju na medgeneracijskem srečanju. Poudarila je, da mora biti prioriteta na srečanju
druženje in ne tekmovanje. Tudi Anton Banovec se je strinjal s tem, predlagal je sestavo ekip
iz različnih društev in krajev, ker bo s tem doseženo pravo druženje udeležencev.
Sklep:
Potrdita se zapisnika 2. redne in 3. korespondenčne seje Sveta veteranov GZS.
3. Poročilo o pripravah na 6. medgeneracijsko srečanje
Predsednik Smole je poročal o pripravah na 6. medgeneracijsko srečanje, ki bo 22. junija 2019
v Loški dolini. Predsedniki svetov GZS so se že sestali z gostitelji in določili program srečanja.
Kotizacija bo 12 €. Mladinski svet GZS je letos prvič vključen, in bo pripravil nekaj iger za
mladino.
Sklep:
Sprejme se poročilo o pripravah na 6. medgeneracijsko srečanje.
4. Določitev delegatov Sveta veteranov GZS na pokalnih tekmovanjih starejših gasilk
in gasilcev
Delegati na pokalnih tekmovanjih starejših gasilcev in gasilk bodo naslednji:
Vojnik, 22.6.2019
Polje, 13.7.2019
Latkova vas, 10.8.2019
Lovrenc na Dr.polju, 17.8.2018
Prevalje, 31.8.2019

Alojz Tirgušek
Maks Zupančič
Savina Naraks
Savina Naraks
Jože Smole

5. Predstavitev ankete o delu veteranov za leto 2018
Zbir aktivnosti veteranov v letu 2018 je pripravil predsednik Jože Smole na podlagi podatkov,
ki so mu jih posredovali predstavniki Sveta veteranov GZS, vsak za svojo regijo.
Še vedno opaža, da so nekateri podatki nerealni. Npr: sestanki regij, udeležba na
medgeneracijskem srečanju, udeležba na tekmovanjih, regijska srečanja veteranov. Vsem
članom se je zahvalil za sodelovanje.
Predstavil je tudi vzorec ankete za delo veteranov po PGDjih, kar je lahko pripomoček za
poročanje.

Člani sveta so v razpravi podali predloge in pripombe na anketo za leto 2019. S popravki,
dogovorjenimi na seji, se anketa še enkrat pošlje v pregled članom za dodatne predloge in
pripombe. Rok za oddajo pripomb je konec junija. Po tem datumu bomo anketo poslali vsem
gasilskim zvezam.
Sklep:
Svet veteranov se je seznanil z analizo ankete o delu veteranov v letu 2018 in predlogom ankete
za leto 2019.
6. Dogovor o vsebini posveta predsednikov komisij za veterane po GZ
Posvet predsednikov komisij za veterane po gasilskih zvezah bo potekal 5. novembra 2019 na
Igu. Teme na posvetu bodo naslednje:
- Predstavitev aktivnosti GZS – predsednik in poveljnik GZS
- Popisni listi eksponatov – predstavnik Komisije za zgodovino GZS
- Demenca, bolezen sodobnega časa
- Razgibano v nov dan

7. Razno
Marinka Cempre Turk je člane seznanila o višanju starostne strukture gasilcev. V enem letu se
je število članov v starosti nad 63 let povečalo za 970 oseb.
Opozorila je tudi, da je potrebno posvečati pozornost in upoštevati kodeks gasilca pri predlogih
za različna priznanja in odlikovanja, da se čim manjkrat ponovi, da priznanja prejmejo osebe,
ki so naredile škodo v prostovoljnih gasilskih društvih.
Seja je bila zaključena ob 12.30 uri.
Po končani seji smo si ogledali lansko leto odprt nov gasilski dom in opremo.

Zapisala:
Nevenka Kerin

Predsednik Sveta veteranov:
Jože Smole

