Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
seje Sveta veteranov Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 5. decembra 2019, ob 9.30.
uri v prostorih PGD Tropovci, GZ Tišina
PRISOTNI ČLANI SVETA VETERANOV: Jože Smole, Marinka Cempre Turk, Jože Drugovič, Jože
Lenarčič, Savina Naraks, Željko Selak, Darja Slavec Stančič, Franc Šinko, Alojz Tirgušek, Maks
Zupančič.
OSTALI PRISOTNI:
- Predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik
- Podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Milan Antolin
- Predsednik GZ Tišina Vinko Gajšt
- Strokovna služba GZS Nevenka Kerin
OPRAVIČENO ODSOTNI: Anton Banovec, Jožef Bratuša, Jože Keršič, Branko Smrtnik, Franc
Šinkovec, Peter Šipek, Janez Vidic, Ivan Vidmar.
Predsednik Sveta veteranov Jože Smole se je lepo zahvalil Francu Šinku za povabilo in
gostiteljstvo seje in pozdravil predsednika GZS Janka Cerkvenika, podpredsednika GZS Milana
Antolina in predsednika GZ Tišina Vinka Gajšta.
Pred začetkom je predsednik GZ Tišina Vinko Gajšt predstavil gasilstvo v občini in delujoča
gasilska društva.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 4. redne seje
Poročilo dela Sveta veteranov za leto 2019
Program dela Sveta veteranov za leto 2020
Dogovor o izvedbi ankete
Vprašanja in pobude
Razno
Ad 1.
Potrditev dnevnega reda

Predsednik Sveta veteranov je predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko:
Poročilo o pokalnih tekmovanjih
Sklep št.1:
Z dopolnitvijo točke o pokalnih tekmovanjih je bil dnevni red sprejet.
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Ad 2.
Potrditev zapisnika 4. redne seje
Na zapisnik člani Sveta veteranov niso imeli pripomb, zato so sprejeli
Sklep št. 2:
Sprejme se zapisnik 4. redne seje Sveta veteranov GZS
Ad 3.
Poročilo o delu Sveta veteranov za leto 2019
Poročilo je predstavil predsednik Sveta Jože Smole.
Svet je imel v letu 2019 dve seji. Predsednik Sveta se je udeležil vseh sej Upravnega odbora
GZS. Predstavniki Sveta so bili prisotni na osmih posvetih in srečanjih veteranov po regijah in
pokalnih tekmovanjih za starejše gasilke in gasilce.
Skupaj s Svetom članic in Mladinskim svetom ter gostiteljem GZ Loško dolino smo organizirali
medgeneracijsko srečanje, ki pa žal spet ni bilo dobro obiskano, čeprav je gostitelj v
organizacijo vložil veliko truda in dela.
Posveta predsednikov komisij za veteranov po gasilskih zvezah, 5. 11. 2019 na Igu se je
udeležilo 77 predstavnikov 60 gasilskih zvez.
Veliko truda je bilo vloženih v zbiranje anket o delu veteranov. Ugotavljamo, da še vedno
nismo prišli do realnih podatkov. Letošnjo anketo, ki smo jo oblikovali na prejšnji seji, smo že
v sredini leta poslali na gasilske zveze z namenom, da se sproti zbirajo podatki in je zato končno
celoletno poročilo lažje sestaviti. Anketo še enkrat pošljemo na gasilske zveze in članom Sveta
veteranov, s pripisom, da ankete pošljejo predstavnikom regij v Svetu veteranov Gasilske zveze
Slovenije.
Po končanem poročanju se je k besedi prijavil predsednik Janko Cerkvenik. Povedal je, da ima
Svet veteranov njegovo popolno podporo. Predlagal je, da bi tematiko veteranov izpostavili na
dnevu predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, ki bo 10. in 11. januarju 2020. Izpostaviti je
treba dejstvo, da postajamo vedno starejša generacija, zato se je še posebej treba organizirati
za delo s starejšo generacijo.
Ob tej točki je predsednik Cerkvenik navzoče seznanil z nekaterimi aktivnostmi Gasilske zveze
Slovenije, ki izvaja aktivnosti na področju urejanja statusa gasilca, sodeluje pri spremembah
zakonodaje in pripravlja spremembe statuta, ter drugih aktov.
Priprave na olimpijado 2021 v Celju potekajo.
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Omenil je tudi obisk pri evropskem komisarju Lenarčiči, kje nameravamo predstaviti naša
pričakovanja v Uniji kar zadeva urejanja delovno-pravnih odnosov in odnosov z delodajalci.
V razpravi je Maks Zupančič vprašal o stališču Gasilske zveze Slovenije do nastopov gasilcev v
javnosti.
V odgovoru je predsednik Cerkvenik povedal, da je pri tem potrebno upoštevati dva vidika, in
sicer osebna urejenost in preverjanje urejenosti v skladu z našimi akti. Prvi, ki v skladu z našimi
Pravili gasilske službe in Pravilniku o razvrščanju poskrbi za preverjanje urejenosti je poveljnik
v društvu. Pri tem pa največ lahko pripomoremo sami na osebni ravni.
Maks Zupančič je izrazil tudi mnenje, da rangiranje v naši organizaciji ni potrebno. Vse večkrat
se opaža, da se izpostavljajo samo operativni gasilci. Prisotni so se strinjali z njim.
Predlagal je tudi, da bi se na olimpijadi v Celju gasilci predstavili v stari opremi.
Na pripombo Savine Naraks, da veterani na regijah nimajo povsod pravice sodelovati, oz.
odločati, je predsednik Cerkvenik povedal, da je pri podpisovanju Pravilnikov o delu regijskih
svetov še posebej pozoren na položaj veteranov, članic in mladine in da pravilnike podpiše le
v primeru, da so te tri strukture opredeljene in imajo primeren status.
Sklep št.3:
Sprejme se poročilo o delu Sveta veteranov za leto 2019.
Ad 4.
Poročilo o pokalnih tekmovanjih starejših gasilk in gasilcev
V letu 2019 je v pokalnih tekmovanjih sodelovalo 8 ekip starejših gasilk in 24 ekip starejših
gasilcev. Predstavniki Sveta veteranov, ki so bili navzoči na tekmovanjih niso imeli pripomb na
organizacijo le-teh.
Sklep št. 4:
Sprejme se poročilo o pokalnih tekmovanjih starejših gasilk in gasilcev v letu 2019.
Ad 5.
Program dela Sveta veteranov za leto 2020
Program dela je vsebinsko enak lanskoletnemu, dodamo le še točko:
Popis zgodovinskih eksponatov v sodelovanju komisije za zgodovino GZS.
Sklep št. 5:
Sprejme se program dela Sveta veteranov za leto 2020.
Ad 6.
Dogovor o izvedbi ankete
Anketo, ki smo jo junija posredovali gasilskim zvezam ponovno pošljemo, z rokom za oddajo
15. januar 2020. Gasilske zveze pošljejo anketo predstavnikom regij v Svetu veteranov. Za
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člane Sveta veteranov bo pripravljen poseben obrazec, kamor bodo vpisovali podatke iz
njihovih gasilskih zvez. Zbirnik regijskih anket je članom Sveta veteranov treba poslati na GZS
do 31. januarja 2020.
Ad 7.
Vprašanja in pobude
Po to točko je podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Milan Antolin vse navzoče lepo pozdravil
in predstavil delovanje Pomurske regije.
Ad 8.
Razno
Marinka Cempre Turk je predlagala, da se pridobi gradiva s posveta veteranov in se jih objavi
na spletni strani.
Alojz Tirgušek je seznanil navzoče o spremembah gasilske zakonodaje na Hrvaškem, ki se že
izražajo v medsebojnem sodelovanju. Gasilstvo je tam sedaj organizirano kot manjše
ministrstvo s poudarkom na večji vlogi poklicnih gasilcev. Taka organiziranost vsekakor ni
dobra za prostovoljno gasilstvo.
Predsednik Sveta Jože Smole se je vsem zahvalil za udeležbo, domačinom pa za organizacijo
ogleda gasilskega muzeja v Murskih Črncih in za povabilo na kosilo.
Sejo smo zaključili ob 13. uri.

Zapisala:
Nevenka Kerin
poslovna sekretarka

Predsednik Sveta veteranov:
Jože Smole
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