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ZAPISNIK
2. seje Poveljstva GZ Prebold, ki je potekala 16.05.2013 ob 18.30 uri v prostorih PGD
Kaplja vas.
Prisotni člani poveljstva: Darko Kranjec, Uroš Ocvirk, Marjan Sitar, Grega Fonda, Franci
Debelak, Branko Skornšek in Kristjan Arh.
Ostali prisotni: Peter Petač, Sergej Vedenik, Andreja Kumer in predsednik GZ Branko Verk.
Opravičeno odsotni: Manica Ocvirk , Marko Natek in Marko Veber
Odsotni: Darko Cijan
Poveljnik GZ Prebold Darko Kranjec ob 18.35 uri s pozdravom, vsem navzočim, prične z 2.
sejo Poveljstva in predlaga naslednji;
DNEVNI RED:
1. Potrditev prisotnosti in dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje poveljstva
3. Predstavite pravilnika o izobraževanju
4. Izobraževanje – jesen 2013
5. Kongres GZ Slovenije v Kopru
6. Tekmovanje GZ Prebold
7. Razno
Ad1
Poveljnik po preštetju ugotovi sklepčnost seje in predlaga v potrditev dnevni red, ki so ga
vabljeni prejeli z vabilom. Dnevni red so prisotni potrdili v predlagani obliki brez dodatnih
točk.
Ad2
Poveljnik predlaga, da se zapisnika s 1. seje ne bere v celoti, ker je bil zapisnik priloga k
vabilu in verjame, da so ga člani predhodno že prebrali in bo prebral samo sprejete sklepe s te
seje, s čimer so se prisotni strinjali.
Po prebranih sklepih se ugotovi, da niso bili vsi realizirani, kot je bilo sklenjeno.
Najprej je seznanil poveljstvo, da UO ni potrdil njihovega sklepa o predlagani popolnitvi
poveljstva s članico Andrejo Kumer, ki bi prevzela naloge strokovnega usposabljanja, ker je
bilo s strani UO predlagano imenovanje komisije za strokovno vzgojo, za katero je UO nato
sprejel, da je delovanje te komisije pod Poveljstvom GZ, kamor usposabljanje tudi sodi.
Poveljnik je seznanil člane, da je komisija 5 članska in sicer je predsednica komisije Andreja

Kumer ter člani Uroš Ocvirk, Gregor Fonda, Nikolaj Vihar in Vesna Zagožen in da so imeli
že dve seji.
Nato je poveljnik opozoril, da določena društva še vedno niso uredila operativne načrte in jih
posredovala poveljstvu oziroma na GZ in sicer so to naslednja: PGD Sv. Lovrenc, PGD
Šešče, PGD Matke ter PGD Groblja in PGD Kaplja vas, ki pa že imata pripravljene vendar še
ne potrjene v matičnih društvih in jih bodo dostavili v najkrajšem času. Poveljnik prosi, da
tudi ostala društva to uredijo v najkrajšem možnem času.
Druga zadeva na katero je opozoril poveljnik je bila, da še nobeno društvo, z izjemo PGD
Prebold-Dolenja vas-Marija Reka, ni opravilo taktične vaje ali operativnega izobraževanje za
svoje operativne člane, ki so jo zadali do konca maja in za katero napišejo elaborat ter ga
dostavijo na GZ.
Branko Skornšek, PGD Kaplja vas:
Glede na to, da še mesec maj ni končan ne morem govoriti, da še to ni bilo izvedeno in da
njegovo društvo še to do izteka meseca načrtuje, s čimer se je poveljnik tudi strinjal.
Prav tako je poveljnik prisotne seznanil glede alarmiranja preko SMS kot ga ima osrednja
enota v katerega bi se vključila vsa društva preko GZ vendar je bilo na UO pojasnjeno, da
zveza tega ne more financirati zato bo potrebno ta strošek pokriti iz posameznega društva.
Po krajši razpravi so prisotni zapisnik potrdili v takšni obliki, kot je bil predhodno
posredovan.
1. SKLEP: Zapisnik se potrdi v takšni obliki, kot je bil posredovan članom
poveljstva.

Ad3
Poveljnik seznani prisotne, da je komisija za izobraževanje in usposabljanje pripravila
pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in poučevanju v GZ Prebold in pred besedo
predsednici omenjene komisije.
Andreja Kumer, predsednica komisije za izobraževanje in usposabljanje:
Pove, da se je komisija že na prvi seji odločila pripraviti pravilnik iz razloga, da bodo vsi
seznanjeni, kaj in koliko pričakovati s tega segmenta.
Andreja je prebrala in utemeljila vse člene tega pravilnika, ki je tudi priloga tega zapisnika.
Poveljstvu je podala možnost na pripombe, katere pa so podali:
Uroš Ocvirk, namestnik poveljnika GZ Prebold:
- dnevnica se naj iz 10,68 € zaokroži na 10€
- dodati, da v primeru, da enak tečaj v katerem izmed izobraževalnih centrov opravlja
več članov iz GZ Prebold hkrati, se morajo dogovoriti za obvezen skupni prevoz, kajti
stroški prevoza se povrnejo samo enemu oziroma tistemu, ki bo tečajnike peljal. V
nasprotnem primeru tečajnik stroške prevzame na svoje breme.
Peter Petač, namestnik poveljnika PGD Sv. Lovrenc:
- predlaga, da se vpiše tudi vrednost manjše dnevnice nad 6 do 8 ur in sicer zaokroženo
na 7 €
Branko Verk, predsednik GZ:
- poda pomisleke glede na določitev višine predavateljske ure, ki je predlagana v višini
10 €. Meni, da glede na kvaliteten predavateljski kader v GZ Prebold morda, kdo ne
bo želel za takšno vrednost predavateljske ure predavati na tečajih in da bi znal nastati

problem s pomanjkanjem kadra. Pravi, da je tudi vprašanje, če bodo predavatelji iz
drugih zvez to sprejeli? Zato predlaga, da se naj strmi k dodatnemu izobraževanju
predavateljskega in inštruktorskega kadra v naši zvezi.
Po krajši razpravi o višini predavateljske ure je bilo soglasno sprejeto, da je cena ure vzdržna.
2. SKLEP: Poveljstvo potrdi predlagani pravilnik upoštevajoč s pripombami, ki sta
jih podala Uroš in Peter. Pravilnik se posreduje tajniku GZ, ki ga naj predloži v
gradivo za naslednjo sejo UO, ki bi ga naj nato potrdil.
Ad4
Poveljnik seznani prisotne , da se je na jesensko izobraževanje prijavilo izjemno veliko članov
(49) iz posameznih društev. Ugotavlja, da je morda to posledica, ker se je v preteklih letih to
zanemarjalo. V sled tega seznani prisotne, da bo nastal problem pri izplačilu povračila
stroškov saj je na postavki bilo v tem let porabljenih že nekje 2.300 € od skupaj 5.000 €, kot
je namenjenih za izobraževanje. Prisotne je seznanil, da se je kljub vsemu, skupaj s komisijo
za izobraževanje odločil, da GZ vse prijave potrdi. Glede povračila pa je poveljnikom
predlagal, da sprejmejo sklep, da se v primeru, da denarja letos zmanjka to članom povrne v
prihodnjem letu.
Kljub vsemu pa je vesel, da so se člani začeli zavedati pomembnosti izobraževanja in da
bomo z dobro voljo to težavo premostili.
Andreja Kumer, predsednica komisije za izobraževanje in usposabljanje:
Poveljstvo seznani, da je naredila izračun in, da po trenutnih podatkih (nima točnih finančnih
podatkov o letošnjih že porabljenih sredstvih ) kaže, da bo zmanjkalo nekje 400 €. Prav tako
seznani poveljnike, da pri prijavah niso upoštevali, kar so v preteklem letu posredovali za plan
izobraževanja za leto 2013 in da je pri posameznih društvih odklon zelo velik. Vendar je tudi
sama zagovornica tega, da se omogoči vsem prijavljenim želeno izobraževanje.
Branko Verk, predsednik GZ:
Predlaga, da je potrebno zagotavljati izobraževanje tistim članom, ki se več pojavljajo na
intervencijah in, da bi bilo potrebno segmentirati, kaj se dejansko rabi v posameznih društvih
in ne da se upoštevajo sleherne želje posameznika.
Poveljniki morajo bolj preceniti, kaj je dejansko smotrno izobraževati v društvih.
Poveljnik poda vprašanje glede praktičnega usposabljanja operativcev na Igu v letošnji jeseni.
Po krajši razpravi se odloči poveljstvo, da v letošnjem letu tega usposabljanja ne izvedemo se
pa pravočasno prijavimo za pomlad 2014.
3. SKLEP: Poveljniki potrjujejo predlog o možnosti povračila stroškov svojim
članom v prihodnjem letu, v primeru, da sredstev ne bo dovolj in da se
izobraževana udeležijo vsi, ki so izkazali voljo.
Ad5
Poveljnik seznani prisotne, o poteku kongresa GZS v Kopru in še enkrat prebere kolikšno
število udeležencev mora vsako društvo zagotoviti. Shema udeležencev je bila že predhodno
posredovana poveljnikom po e-mailu.
Poveljnike seznani, da bo organiziran avtobusni prevoz in da bo na društva še naknadno
posredovano, kako in kdaj bo avtobus pobiral udeležence. Pove, da je odhod ob 13.00 uri.
Prav tako obvesti poveljnike, da morajo poslati praporščake na usposabljanje, ki bo v nedeljo
18.05.2013 dopoldan v športnem parku v Žalcu za celo SŠR.

Branko Verk, predsednik GZ:
Seznani poveljnike, da se sam kongresa ne bo udeležil, da pa za vodjo te odprave pooblašča
Poveljnika in verjame, da bo vse v najlepšem redu in da bomo dostojno zastopali GZ
Prebold.
Marjan Siter, podpoveljnik GZ Prebold:
Predlaga, da se poveljniki s svojimi člani že doma pogovorijo o upoštevanju reda za odhod, da
potem ne bo cel avtobus čakal enega ali pa dva, ki jima še ne bo za odhod, kot je bilo to na
zadnjem kongresu v Krškem.
Poveljnik je zagotovil, da bo odhod ob dogovorjeni uri in kdor bo na avtobusu bo, čakalo se
ne bo nikogar in naj se vrne domov kakorkoli in kdajkoli bo želel!
4. SKLEP: Poveljniki sprejmejo predlagano shemo udeležencev kongresa,
zagotovijo praporščake na izobraževanje, ki bo v Žalcu in seznanijo svoje člane o
odgovornem vedenju na samem kongresu in povratku domov.
Ad6
Poveljnik seznani prisotne, da bo tekmovanje GZ Prebold potekalo po predvidenem razpisu in
sicer za mladino v soboto 8.6.2013 na šolskem igrišču v Preboldu in za člane 9.6.2013, kjer pa
še lokacija ni povsem dorečena in bo v prihodnjih dneh to tudi usklajeno, kar bodo poveljnik
prejeli po e-pošti.
Seznanil nas je s problemom o ustreznosti mladinske opreme, ki si jo bo potrebno
najverjetneje izposoditi od GZ Žalec za kar se bo sam dogovoril.
Glede poligona za člane seznani poveljnike, da ga pred tem tekmovanjem ne bo, da pa bodo
poskusili zagotoviti vadbišče ekipam , ki se bodo uvrstile v nadaljnja tekmovanja.
Poveljnik želi vsem društvom dobre priprave za tekmovanje in čim boljše dosežene rezultate.
Branko Verk, predsednik GZ:
Poveljstvo seznani, da naj organizator na stroške GZ zagotovi dva kemična WC-ja.
Ad7
Pod točko razno je poveljnik posredoval prošnjo, da naj bi eno izmed društev zagotovilo
praporščaku PGD TTP delovno obleko za usposabljanje v Žalcu, ker da jo sam pač nima več.
Sergej Vedenik, podpoveljnik PGD Matke:
Zagotovi, da bo preko Marka Vebra omogočil izposojo delovne obleke članu PGD TTP
(Germadnik) in, da ga bodo o tem sami seznanili.
Poveljnik seznani poveljstvo, da moramo nekoga določiti, da bo pisal zapisnike sej poveljstva,
saj je tajnik GZ sporočil, da piše zapisnike samo UO GZ. Komisije in Poveljstvo pa vodijo
svoje zapisnike.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala: Andreja Kumer
Poveljnik GZ Prebold
Darko Kranjec l.r.

