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PREGLEDI DRUŠTEV V LETU 2016 
 

Poveljstvo GZ Celje je na svoji 15. redni seji sprejelo sklep, kako se bodo v letošnjem letu 

odvijali pregledi društev. 

 

Pregled bo obsegal: 
 Taktična vaja z analizo  

o Taktična vaja mora biti izvedena in javljena v skladu s Pravilnikom o izvajanju 

taktičnih vaj  

o Taktična vaja mora vsebovati uporabo IDA 

 Pregled tehnike in opreme s pripadajočimi evidencami 

 Pregled evidenc v VULKAN-u 

 Pregled inventurnega stanja opreme 

 Pregled izvedbe nalog, ki so bile dane s strani GZ Celje 

o Udeležba na paradah 

o Udeležba na tekmovanjih 

o Udeležba na vajah 

o Udeležba na ostalih aktivnostih 

 Pregled administrativnega poslovanja 

o Pregled oddanih zapisnikov 

o Pregled oddanih tromesečnih poročil 

o Pregled oddanih poročil o intervencijah 

o Pregled oddanih drugih poročil 

 Vprašanja in pobude 

 

 

PGD morajo pripraviti tudi inventurno stanje opreme iz Vulkana, ki mora vsebovati podatke: 

pripraviti je potrebno 2 (dve) tabeli (aktivna in izločena oprema) in jih natisniti. 

 

Postopek je naslednji:  

 

Aktivna oprema: 

VULKAN - OPREMA - POLJUBNI PREGLEDI - PREDNASTAVLJNI PREGLEDI -

PREGLED AKTIVNE OPREME  -  IZVEDI - PRENESI DADOTEKO.  Ko imate evidenco 

v Excelovem dokumentu, jo uredite in razvrstite po abecednem vrstnem redu glede na vrsto 

opreme. 

 

Izločena oprema: 

VULKAN – OPREMA - POLJUBNI PREGLEDI - PREDNASTAVLJENI PREGLEDI -

PREGLED ODPRODANE, IZLOČENE ALI INV. MANJKO OPREME - IZVEDI -

PRENESI DADOTEKO.  Ko imate evidenco v Excelovem dokumentu, jo uredite in razvrstite 

po abecednem vrstnem redu glede na vrsto opreme. 



 

 

 

 

Pregledi društev bodo potekali v naslednjih terminih (termini so bili 

izžrebani): 
 

 

PGD datum 

Šmartno v R. d. 03.10.2016 

Zagrad-Pečovnik 06.10.2016 

Škofja vas 10.10.2016 

Teharje 13.10.2016 

Prožinska vas 17.10.2016 

Lokrovec-Dobrova 20.10.2016 

Svetina 24.10.2016 

Babno 27.10.2016 

Trnovlje 03.11.2016 

Celje-Gaberje 07.11.2016 

Štore 10.11.2016 

Ljubečna 14.11.2016 

Ostrožno 17.11.2016 

Lopata 21.11.2016 

  

 

Uro pregleda določi PGD glede na časovni termin izvedbe vaje. Uro javi skupaj s scenarijem 

vaje (najmanj 5 dni prej). Pri tem upoštevajte, da bo pregled skupaj z vajo trajal 2 - 3 ure, prav 

tako se pregled društva z vajo naj ne prične pred 16:30.  

 

Če kateremu PGD termin pregleda ne ustreza, lahko zamenja z drugim PGD, vendar mora to 

sporočiti na GZ Celje najmanj 7 dni prej. 

 

Na pregledu naj bodo prisotni (lahko tudi več):  

 predsednik PGD ali namestnik predsednika 

 poveljnik PGD ali namestnik poveljnika 

 tajnik PGD 

 pomočniki poveljnika za posamezna področja. 

 

 

 

Predsednik GZ Celje: 

Vinko Sentočnik VKGČ II.st. 

Poveljnik GZ Celje: 

Janez Senica VGČ I.st. 

 

 


