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NAVODILA ZA PRIJAVLJANJE EKIP NA TEKMOVANJA V 

KVIZU IN ORIENTACIJI PREKO VULKANA 
Opomba: Navodila so narejena na testnem Vulkanu. 
 
Osnovna navodila za uporabo programa Vulkan so dosegljiva na spletni strani Gasilske zveze Slovenije 
(http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Matjaz/Informatika/VulkanNavodila%202014.pdf). 
 
V nadaljevanju predstavljamo uporabo programa Vulkan za namen prijavljanja ekip na tekmovanja v 
kvizu in orientaciji. 
 

RAZPIS TEKMOVANJA 
 
 
Za izvedbo tekmovanja je potrebno v Vulkanu tekmovanje odpreti oz. razpisati. 
 
Tekmovanja  Razpis  Nov  
 

Slika 1: Ustvarjenje novega tekmovanja 

Pod "vrsto tekmovanja" izberemo "Kviz – orientacija GZ", pod "naziv" zapišemo ime našega tekmovanja 
npr: občinsko tekmovanje v kvizu 2019, pod "datum prijav do" pa zapišemo datum, do katerega 
sprejemamo prijave (npr: 11.01.2019).  
 
Po vpisanih podatkih razpis shranimo (slika 2). Pojavita se nam nova menija in sicer "kategorija – 
disciplina" in "tekmovanje razpisano za GO". 
 

 
Slika 2: Vpisani podatki razpisa 

Kategorijo dodatno s klikom na "nov" na desni strani. Odpre se nova stran, kjer pri polju "kategorije", 
izberemo kategorijo, ki jo imamo na tekmovanju. Pri "disciplini" pa moramo izbrati ali gre za "kviz" ali 
"orientacijo" (slika 3) 
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Slika 3: Dodajanje kategorij in discipline 

Na sliki 2 lahko pod "tekmovanja razpisano za GO" izberemo vse gasilske zveze (desno "Nov"), iz katerih 
se lahko ekipe udeležijo tekmovanja. Na občinskem nivoju lahko več gasilskih zvez skupaj pripravijo 
občinsko tekmovanje (tu vam je omogočeno enotni razpis, lahko pa vsaka zveza dela razpis ločeno zase), 
za regijski nivo, pa je potrebno tu dodati vse gasilske zveze znotraj regije. 
 
Slika 4 prikazuje podmeni "Organizator 1. tek". Tu izpolnite "kraj tekmovanja", "datum pričetka tek" in 
ostale podatke z gumbom nov, ko bo tekmovanje v statusu razpisano. 
 

 
Slika 4: Podzavihek "organizator 1. tek." 

 
Shranimo ter se vrnemo na meni razpis, kjer se nam je sedaj pojavil gumb "V potrditev" (slika 5). Razpis 
pošljemo v potrditev višjemu nivoju. Razpis občinskih tekmovanj potrjuje regije, regijskih pa GZS. 
 

 
Slika 5: V razpisu se pojavi "v potrditev" 

Po potrditvi nadrejenega nivoja se nam pojavijo novi meniji in sicer "Prijave" in "Zaključek 1. tek." (slika 
6). Predno nimamo potrjenega razpisa s strani nadrejenega nivoja se ekipe ne morejo prijavljati na 
tekmovanje. 
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Slika 6: Izgled razpisa po potrditvi tekmovanja s strani višjega nivoja 

 

PRIJAVLJANJE EKIP – VEDNO DRUŠTVO 
 
Na vsako tekmovanje ekipe prijavlja matično društvo. 
 
Za občinska tekmovanja matične gasilske zveze potrdijo in hkrati sprejmejo prijave, pri regijskem nivoju 
matična gasilska zveza odobri prijavo, sprejme pa jo regija, na državnem nivoju jo matična zveza potrdi 
GZS pa jo sprejme.  
 
Prijavnico mora odobriti matična gasilska zveza, šele potem postane vidna organizatorju. Prijavnica 

mora biti potrjena s strani matične gasilske zveze pred potekom roka za prijave, sicer ekipa pri 

organizatorju ne bo zaznana ter posledično ne bo na spisku sodelujočih ekip. 

 
Tekmovanja  prijava  Nov 
 
Za vsako ekipo izdelamo svojo prijavnico. V polje "Tekmovanja" izberemo tekmovanje, na katerega se 
prijavljamo, pod "kategorijo" izberemo ustrezno kategorijo, pod "naziv tekm. enote" zapišemo ime ekipe 
(pomembno je, da za več ekip iz istega društva v posamezni kategoriji imenu društva pripišemo številke; 
npr. BABNO 1, BABNO 2, …) 
 
Pod "mentor" izberemo mentorja, ki bo ekipo spremljal na tekmovanju. Nato ekipo shranimo s klikom 
na gumb "shrani". 
 

 
Slika 7: Prijavljanje ekipe na tekmovanje 

Vpisati moramo še tri tekmovalce, ki bodo sodelovali v ekipi in po želji še dve rezervi.  
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Slika 8: Izpolnjena prijavnica na tekmovanje 

Ko smo vnesli vse tekmovalce, prijavnico shranimo ("shrani"). Ekipo dejansko prijavimo na tekmovanje 
šele s klikom na "Pošlji". Brez klika na "Pošlji" ekipa ni posredovana v odobritev na matično gasilsko zvezo 
in kasneje organizatorju ter tako ne bo vidne med nastopajočimi ekipami. 
 
Sedaj počakamo, da matična gasilska zveza odobri udeležbo in kasneje organizator (matična gasilska 
zveza ali regija ali država) pregleda ustrezno prijave in jo sprejme ali zavrne. 
 
 

ODOBRITEV IN SPREJEM EKIP 
 
Matična gasilska zveza za vsako tekmovanje (občinsko, regijsko, državno) vsako ekipo odobri, če ustreza 
razpisanim pogojem.  
 
Tekmovanja  prijava  išči 
 
Matična gasilska zveza pregleda vsako prijavo ter jo temu ustrezno potrdi oz. ne potrdi (torej gumb 
"sprejmi" oz. "zavrzi" na sliki 9). Za regijska in državna tekmovanja matična gasilska zveza ob ustrezni 
prijavnici, le to potrdi s klikom na gumb "odobri". (slika 10). Regija oz. GZS nato sprejme prijavo.  

 
Slika 9: Pregled prispele prijave na nivoju matične gasilske zveze 
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Slika 10: Odobritev prijave za regijsko tekmovanje na matični gasilski zvezi 

 
IZVOZ PRIJAVLJENIH EKIP 
 

Organizator tekmovanja ima na voljo, da vidi vse prijavljene ekipe.  

Tekmovanja  razpis  Išči 

Preko iskalnika najdemo naš razpis, ki smo ga razpisali. Izmed ponujenih možnosti se postavimo na meni 

"Prijava". S kliko na "Izvozi v Excel" se nam odpre Excelova datoteka z vsemi podatkih o ekipah, ki jih 

potrebujemo za nadaljnjo obdelavo (priprava ocenjevalnih listov, spiskov, obdelave rezultatov). Vsaka 

vrstica predstavlja eno ekipo. Glej sliko 12. 

Slika 11: Spisek prijavljenih ekip na tekmovanju 

 

Slika 12: Spisek ekip v Excelu 
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ZAKLJUČEK TEKMOVANJA 
 

Po končanem tekmovanju organizator tekmovanje zaključi.  

Tekmovanja  razpis 

Najprej najdemo naš razpis, ga odpremo in se postavimo na meni "Zaključi 1. tek". Tekmovalcem, 

sodnikom, tekmovalnemu odboru, sodnikom A in B ter ostalim službam (ki smo jih že vnesli oz. jih sedaj 

vnesemo in preverimo predenj zaključkom) zapišemo število ur, ki so jih opravili na tekmovanju. 

Tekmovanje zaključimo z gumbom "Zaključi". 

Slika 13: Zaključevanje tekmovanja 

 

Navodila pripravil: 

Klemen Zibelnik, član mladinskega sveta GZS 

december 2018 


