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Z A P I S N I K 
6. seje Sveta veteranov Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 6. junija 2021, ob 10. uri v 
prostorih Poklicne brigade Celje.  
PRISOTNI ČLANI SVETA VETERANOV: Jože Smole, Marinka Cempre Turk, Jože Drugovič, Jože 
Lenarčič, Savina Naraks, Željko Selak, Darja Slavec Stančič, Alojz Tirgušek, Maks Zupančič, 
Anton Banovec, Jožef Bratuša, Jože Keršič, Branko Smrtnik, Franc Šinkovec, Peter Šipek, Ivan 
Vidic, Ivan Vidmar in Ludvik Kuzma. 
OSTALI PRISOTNI: Janko Turnšek, predsednik Celjske regije. 
 
Predsednik Sveta veteranov Jože Smole je pozdravil vse prisotne člane in gosta Janka 
Turnška, predsednika Celjske regije. Prisotne je obvestil, da se bo predsednik GZS Janko 
Cerkvenik seji priključil nekoliko kasneje. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Otvoritev, pozdrav in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5. seje 
3. Poročilo o delu Sveta veteranov za leto 2020 
4. Obravnava ankete o delu veteranov 2019 
5. Predlog dela Sveta veteranov za leto 2021 
6. Imenovanje treh delegatov za Plenum GZS 
7. Predlog spremembe Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih 
8. Predlogi in pripombe članov Sveta 
9. Razno 

 
Ad. 1 

Otvoritev, pozdrav in potrditev dnevnega reda 
 

Janko Turnšek je pozdravil vse prisotne v imenu Celjske regije, zaželel Svetu veteranov uspešno 
delo in povabil na ogled državnega tekmovanja za mladino. 
Predsednik Sveta veteranov se mu je zahvalil za gostoljubje.  
Predsednik Sveta veteranov je prisotne obvestil, da je od zadnje seje minilo eno leto in pol. 
Zaradi epidemije COVID- 19 in upoštevanjem ukrepov NIJZ se Svet ni sestal. V začetku 
letošnjega leta nas je za vedno zapustil član Sveta, Franc Šinko. Na pobudo predsednika Sveta 
so prejšnji mesec obiskali njegov grob v Tišini predsednik GZS Janko Cerkvenik, Peter Šipek in 
Jože Smole. Na današnji seji je prisoten nov član oz. predstavnik Pomurske regije Ludvik 
Kuzma. 
 
Predsednik Sveta veteranov je predlagal dnevni red. Prisotni nanj niso imeli pripomb. 
 
SKLEP št. 1: 
Prisotni so sprejeli predlagani dnevni red. 
 

Ad.2 
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Potrditev zapisnika 5. seje 
 
Na zapisnik člani niso imeli pripomb, zato so sprejeli  
SKLEP št. 2: 
Sprejme se zapisnik 5. redne seje Sveta veteranov GZS. 
 

Ad.3 
Poročilo o delu Sveta veteranov za leto 2020 

 
Svet veteranov v letu 2020 zaradi epidemije ni zasedal. Predsednik Sveta se je udeleževal sej 
Upravnega odbora GZS, bodisi fizično ali preko ZOOMA in plenuma.  
 
SKLEP št.3: 
Sprejme se poročilo delu veteranov za leto 2020. 
 

Ad. 4 
Obravnava ankete o delu veteranov 2019 

 
Predsednik je predstavil rezultate zbiranja podatkov o aktivnosti veteranov za leto 2019 po 
pripravljenem vprašalniku in podatke o komisijah za veterane v PGD in GZ. Izpostavil je dejstvo, 
da nekateri predstavniki veteranov v regijskih svetih še vedno nimajo glasovalne pravice. 
Prisotni so prejeli gradivo. 
 
SKLEP št.4: 
Sprejme se informacija o aktivnostih veteranov za leto 2019.  
 

Ad. 5 
Predlog dela Sveta veteranov za leto 2021 

 
Člani sveta so prejeli predlog dela za leto 2021 in o njem razpravljali. Predlaganemu programu 
so dodali še dve nalogi. Sodelovanje s Mladinskim svetom in Svetom članic glede uresničevanja 
kongresnih usmeritev, problematike imenovanja komisij v GZ in PGD ter glasovalni pravici 
predstavnikov mladine članic in veteranov v regijskih svetih. Pripravi se zbirnik in objava 
predavanj (v power pointu) s posvetov na Igu in ter objavi na spletni strani GZS. 
 
SKLEP št.4 
Sprejme se predlagani program dela za leto 2021 s dodanima dvema nalogama. 

 
Ad. 6 

Imenovanje treh delegatov za Plenum GZS 
 
Predsednik je predlagal, da se naslednjega Plenuma GZS udeležijo Alojz Tirgušek, Branko 
Smrtnik in Željko Selak. 
 
SKLEP št.6 
Naslednjega Plenuma GZS, ki bo jeseni, se udeležijo Alojz Tirgušek, Branko Smrtnik in 
Željko Selak. 
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Ad.7. 

Predlog sprememb Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih. 
 
Predsednik je prisotne seznanil s pobudo Prekmurske regije za poimenovanje priznanja ali 
odlikovanja po častnem predsedniku Ernestu Eöryiju. Po različnih predlogih in daljši razpravi 
so prisotni sprejeli  
 
SKLEP št.7: 
Svet veteranov pri GZ Slovenije predlaga Komisiji za priznanja in odlikovanja pri GZ 
Slovenije in Upravnemu odboru GZ Slovenije, da se dosedanje priznanje Kipec gasilca 
preimenuje v Kipec gasilca Ernesta Eöriyja. 
 

Ad.8 
Predlogi in pripombe članov sveta 

 
Pristni so bili seznanjeni, da je oz. bo na državnem tekmovanju nastopilo 125 ekip manj. Ker 
gre za velik upad bi bilo potrebno ugotoviti vzroke za tako velik osip. Eden od razlogov je 
zanesljivo epidemija COVID ampak obstajajo tudi drugi. Tekmovanja se ni udeležilo 9 ekip 
starejših gasilcev in 14 ekip starejših gasilk.  
 

Ad. 9 
Razno 

  
Predsednik se je vsem zahvalil za udeležbo. Predlagal je, da se Svet takoj po končani seji 
zbere pred paviljonom s restavrirano gasilko lestvijo za fotografiranje ter povabil vse prisotne 
na kosilo ter v nadaljevanju ogled mladinskega tekmovanja na stadionu. 
 
 
 
Zapisala:       Predsednik Sveta veteranov: 
Marinka Cempre Turk      Jože Smole 
 


