UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA
RAČUNALNIŠKI PROGRAM
VULKAN

Izdaja – marec 2014

SPLOŠNO O PROGRAMU
Informacijski sistem prostovoljnih gasilskih organizacij VULKAN pokriva naslednja področja:
- evidenco gasilskih organizacij,
- evidenco članstva gasilskih organizacij,
- evidenco intervencij,
- evidenco opreme in gasilnih sredstev,
- spremljanje postopka izobraževanja članov GO,
- spremljanje postopka napredovanja članov GO,
- spremljanje postopka podelitve priznanj in odlikovanj članom GO,
- spremljanje postopka organizacije in prijave na gasilsko tekmovanje,
- administracijo informacijskega sistema.
Informacijski sistem Vulkan je spletna aplikacija. Tako program, kot podatkovne baze, se
nahajajo na centralnem strežniku. Uporabniki do strežnika dostopajo preko interneta.
Prednosti sedanjega načina zajemanja in obdelave podatkov so zlasti v tem:
- da so vsi podatki hkrati spremenjeni pri vseh uporabnikih sistema,
- da so vse podatkovne in programske datoteke na enem mestu, kar pomeni lažje
spreminjanje in varnejše shranjevanje,
- da uporabnik lahko dostopa do programa iz kateregakoli računalnika, ki ima zagotovljeno
povezavo z internetom
1. PRIPOROČLJIVA STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA
Za uporabo Vulkana potrebujete računalnik s katerim se lahko povežete na internet. Hitrost
delovanja programa je odvisna od vrste povezave računalnika na splet.
Za uporabo osnovnih funkcije programa na vašem računalniku ne potrebujete namestitve
namenske programske opreme. Zadostuje, da imate nameščen spletni brskalnik, ki podpira
delo s .Net tehnologijo
2. ZNAČILNOSTI PROGRAMA
Uporabniki programa
Program lahko uporabljajo le registrirani uporabniki, s pomočjo vpisa uporabniškega imena in
gesla, ki jim ga dodeli administrator sistema. Administrator uporabniku, hkrati z registracijo,
določi tudi pravice uporabe posameznih sklopov programa.
V prenovljeni verziji Vulkana smo prešli na dodeljevanje osebnih uporabniških imen in gesel
uporabnikom sistema. Tak način je bil uveden iz dveh vzrokov:
- osebam, ki se pojavljajo kot večkratni uporabniki sistema z različnimi pravicami, (društvo,
zveza,…) poenostavi uporabo programa. V program dostopajo le z enim uporabniškim
imenom in geslom, znotraj programa pa lahko menjajo vloge,
- s tem je razvidna identiteta uporabnika, ki je pregledoval ali spreminjal podatke. Ob tem se
je potrebno zavedati, da v sistemu obstajajo podatki, ki predstavljajo osebne podatke. Zato je
v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov potrebno zagotoviti ustrezno
sledljivost dostopanja do podatkov.
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Splošne značilnosti
Po vpisu uporabniškega imena in gesla se odpre prva stran (vizitka) programa.

Menjava uporabnika
uporabnikaeklapljanje

V zgornjem delu ekrana so meniji, s pomočjo katerih vstopate v posamezne dele programa.
Osebi, ki lahko program uporablja v več uporabniških vlogah, se nad meniji prikaže spustni
seznam s spiskom organizacij (dodeljenih vlog). Neposredno po zamenjavi vloge se
ekranska slika osveži in prikaže začetna stran namenjena tej vrsti uporabnika.

V osrednjem delu zaslonske slike se lahko nahajajo poglavja:
 osnovni podatki, kjer se izpišejo podatki o uporabniku (uporabniško ime, ime in priimek,
organizacija ter čas prijave uporabnika v program),
 statusi dokumentov in tečajev, kjer se uporabnikom nivojev GZ, regija in GZS izpišejo
podatki:
 o številu predlogov za napredovanja in odlikovanja ter prijav na usposabljanje, ki
se nahajajo v statusih pomembnih za uporabnika,
 o stanju razpisanih usposabljanj, ki jih je uporabnik razpisal ali jih mora potrditi.
 zdravstveni pregledi, servis opreme, razpisi, kjer se odvisno od nivoja uporabnika
lahko prikažejo podatki o:
 številu operativnih članov – nosilcev IDA (vrste članov prostovoljni gasilec
operativec in poklicni gasilec, ki imajo pri vrsti člana označeno potrditveno polje
»nosilec IDA« ) ki jim je potekel zdravstveni pregled (zdravstveni pregled za
zahtevnejša opravila),
 številu operativnih članov (vrste članov prostovoljni gasilec operativec in poklicni
gasilec, ki imajo pri vrsti člana nimajo označenega potrditvenega polja »nosilec
IDA« ) ki jim je potekel zdravstveni pregled (zdravstveni pregled),
 številu postavk opreme, ki ji je potekel servisni pregled,
 podatkih o odprtih razpisih za:
 sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil,
 sofinanciranje zdravstvenih pregledov.
 obvestila, kjer se nahajajo aktualna tekstovna obvestila uporabnikom programa
Po izbiri menija (kliku na zavihek) se odpre posamezen del programa. Skozi celoten program
smo skušali ohraniti enake značilnosti delovanja.
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Osrednji del zaslona je razdeljen na dva dela:
- v levem, pripravljalnem, delu se nahajajo iskalne forme, podatki, ki so rezultat iskanja in
nekateri gumbi za dodajanje novih zapisov.
- desni, delovni del ekrana služi za vnašanje in dodajanje podatkov v obrazce in pod
obrazce, njihovo pregledovanje ter izpisovanje rezultatov poizvedb. V tem delu ekrana se
nahajajo tudi gumbi za shranjevanje in dodajanje podatkov ter izpisovanje vnaprej
oblikovanih obrazcev in rezultatov poizvedb.

Delo z iskalno formo
V pripravljalnem delu ekrana se v menijih za urejanje (vnos in dopolnjevane podatkov) pojavi
forma za iskanje že vnesenih podatkov.

V formi so polja za vpis kriterijev, s katerimi omejite prikazane rezultate iskanja. Pri podatkih,
ki so šifrirani ali datumski, je potreben vpis celotnega podatka. Pri tekstualnih podatkih
(priimek, ime, naziv,…) pa zadostuje delen opis podatka s kombinacijo * za manjkajoče
znake.
S pomočjo ukaznega gumba Išči se pod iskalno formo izpiše tabela zapisov, ki ustrezajo
vnesenim kriterijem.

Povsem na dnu tabele se izpiše informacija koliko zapisov ustreza iskanim kriterijem. Na
ekran se običajno izpiše prvih dvajset zadetkov. Ostale lahko poiščete s pomočjo »listanja«
po straneh. Zapis prenesete v delovni del ekrana na ta način, da v tabeli z miško kliknete v
vrstico z zapisom, ki ga želite obdelovati
Tabela zadetkov je privzeto sortirana po prvem levem podatku. Sortiranost lahko spreminjate
tako, da kliknete na naziv podatka v glavi tabele.

sprememba sortiranosti tabele
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Vnosi podatkov - nov zapis
V pripravljalnem delu ekrana, pod iskalno formo, se nahaja ukazni gumb Nov. Po kliku na
gumb se v desnem delu ekrana odpre obrazec za vnos podatkov. Pri obsežnejših vnosnih
formah je vnosni del ekrana razdeljen v dva dela.

-

-

ožji, levi kjer se nahajajo povezave (linki) s pomočjo katerih formo razdelimo na več
poglavij. S klikom na navezavo se pomaknete na ustrezno področje. Vtem delu se
izpisujejo tudi opozorila uporabniku programa.
desni, vnosni del kjer se izvajajo dejanski vnosi podatkov

Podatke shranite s tipko Shrani, ki se nahaja na vrhu obrazca. Pri shranjevanju podatkov
program običajno preveri če so vneseni vsi obvezni podatki. V kolikor kateri od obveznih
podatkov manjka se:
- za vnosnimi polji manjkajočih obveznih podatkov izpiše rdeča zvezdica,
- izpiše obvestilo o manjkajočih obveznih podatkih v posebnem oknu in levem delu
vnosnega dela ekrana
Vnosi podatkov - popravljane, dopolnjevanje obstoječega zapisa
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Obstoječ zapis popravljate ali dopolnjujete tako, da v pripravljalnem delu ekrana najprej
poiščete zapis. Nato ga s klikom na zapis zapisa prenesete v delovni del ekrana in
nadaljujete delo kot pri novem zapisu.

Vnosi podatkov - v pod obrazce
Pregledali smo že kako se vnašajo podatki v glavni obrazec. To so v glavnem podatki, ki se
ob morebitnem popravljanju prepišejo in se zgodovina zapisov ne shranjuje. Obstajajo pa
podatki, kjer je zgodovino zapisov potrebno shranjevati (operativne in organizacijske funkcije

člana, dogodki na opremi,….) Ti podatki se prikazujejo v delovnem delu ekrana pod glavnim
obrazcem, oziroma se skupina takih podatkov nahaja v svojem poglavju.
Do maske za vnos podatkov lahko pridete s pomočjo klika na povezavo poglavja ali

neposredno nad tabelo s podatki (naziv tabele). V prvi fazi se na ekranu pojavi tabela ali
skupina tabel s podatki

S pomočjo ukaznega gumba Nov (skrajno desno) odprete masko za vnos novih podatkov.

S pomočjo klika na obstoječ zapis le-tega prenesete v vnosno masko. Na ta način ga lahko
popravite ali zbrišete. Nov ali popravljen zapis shranite s pomočjo ukaznega gumba Shrani.
Vnosi šifriranih podatkov
Za vse podatke, ki so šifrirani smo tako pri vnosu kot iskanju zagotovili pomoč.
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Pri krajših šifrantih s pomočjo spustnih seznamov.
Pri obširnejših šifrantih pa s pomočjo posebnega iskalnega obrazca. V takih primerih se
namesto spustnega seznama v polju, ki opisuje kateri podatek je potrebno vnesti nahaja

gumb Odpri šifrant.
Po kliku na gumb se odpre okno. V iskalno polje vpišete nekaj znakov podatka, ki ga iščete.
S pomočjo gumba Išči izpišete seznam zapisov ki ustrezajo iskanemu kriteriju.

S klikom v vrstico ustreznega zapisa podatek prenesete v vnosno polje.
Obdelave podatkov – poljubni pregledi
V vseh delih programa se nahajajo obdelave podatkov (člani, oprema, organizacija,……) Ne
glede na to, da so obdelave podatkov vsebinsko različne je uporabljena enaka logika dela s
programom. Meni pregledi je vsebinsko razdelen na tri dele:
- enostavni pregledi – namenjen je manj zahtevnim uporabnikom. Nudi možnost
izdelav poljubnih poizvedb s tem, da lahko določite podatke, ki se bodo prikazovali
in izbirate omejitvene pogoje, ki se vedno seštevajo.
- napredni pregledi – namenjen je zahtevnejšim uporabnikom. Ta del uporabniku,
poleg določitve prikazanih podatkov in izbire omejitvenih pogojev, nudi tudi uporabo
operatorjev (in, ali, oklepaji,..).
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pred nastavljeni pregledi – namenjen je izdelavi poizvedb, ki jih izvajate pogosto, pri
tem pa se kriteriji ne menjajo. V ta del boste uporabniki lahko shranjevali nastavitve
kriterijev in vsebin pregledov, ki jih pogosto izvajate.
Način dela si bomo ogledali na primeru evidence članstva. Kot smo že omenili pa je način
dela enak v vseh delih programa.
-

Enostavni pregledi

-

-

v prvem levem polju (potrditveno polje) izberete ali se podatek v rezultatu
poizvedbe prikazuje ali ne,
v drugem polju je spustni seznam v katerem izbirate kateri podatek želite
prikazovati ali nanj postaviti pogoj,
v tretjem polju določite kako naj se stolpec s podatki v prikazu imenuje. Program
predlaga enako ime kot je ime podatka,
v četrtem polju določite ali boste postavili pogoj na izbrani podatek. Privzeta je
nastavljena opcija »brez pogoja«. Če v tem polju izberete opcijo, da boste postavili
pogoj se odpre še dodatno peto polje,
v petem polju vpišete vrednost pogoja (izberete iz šifranta, vpišete tekst, datum,…)
na koncu vnosnih polj je ukazni gumb Dodaj, s pomočjo katerega vnesene podatke
prenesete v seznam izbranih podatkov s pogoji.

Primer izdelave enostavnega pregleda
Iz baze članstva želimo dobiti spisek članov, ki so opravili tečaj za poveljnike gasilskih
društev v času od 1.1.1995 do 31.12.2000.
Za vsakega od članov, ki ustreza iskanim kriterijem naj se izpišejo podatki: naziv gasilskega
društva, vrsta člana, datum opravljanja tečaja, aktivna operativna funkcija.
-

prvi korak - (naziv gasilskega društva izpisati v tabeli))

Podatek je viden v tabeli (kljukica v potrditvenem polju).
Iz spustnega seznama možnih podatkov izberete »Naziv gasilske organizacije«
V tabeli naj se to polje imenuje »naziv gasilskega društva«
Pogoja na ta podatek ni (brez pogoja)

S pomočjo ukaznega gumba Dodaj podatek dodate v seznam izbranih podatkov s pogoji.
-

drugi korak - ( vrsta člana izpisati v tabeli)
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Podatek viden, podatek vrsta člana, v tabeli se imenuje »vrsta člana«, brez pogoja.

Seznam izbranih podatkov s pogoji po dodajanju.
-

tretji korak – (datum opravljanja tečaja izpisati v tabeli, omejitveni kriterij od 1.1.1995
do 31.12.2000)

Prvič označimo podatek viden in kot kriterij nastavimo spodnjo datumsko mejo (datum večji
ali enak 1.1.1995)
Drugič nastavimo zgornjo datumsko mejo zgolj kot kriterij (podatek ni viden, datum manjši ali
enak 31.12.2000)

Seznam podatkov s kriteriji po določitvi datumskega obdobja.
-

četrti korak – ( izbira omejitvenega kriterija »tečaj za poveljnika gasilskega društva«,
brez prikazovanja podatka v tabeli)

Podatek v tabeli ni viden, kriterij vrednost je enaka 2tečaj za poveljnika gasilskega društva«
-

peti korak – (podatek o aktivni operativni funkciji prikaz v tabeli)

Podatek o operativni funkciji prikazati v tabeli.
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-

šesti korak

Nastavili smo vse kriterije in določili podatke, ki se prikazujejo v tabeli zadetkov. V seznamu
izbranih podatkov s pogoji so z
označeni podatki, ki se bodo prikazovali. S smernimi
puščicami (
) lahko spreminjate vrstni red v seznamu. S tem spreminjate vrstni red in
sortiranost podatkov (podatki v tabeli so sortirani po prvem, drugem,… podatku).
S pomočjo ukaznega gumba Izvedi naredimo poizvedbo

Pod gumbom se izpiše podatek o številu zadetkov, ki ustrezajo iskanim kriterijem.
Če je število zadetkov manjše od 100 se v spodnjem delu ekrana izpiše tudi tabela zadetkov,
v nasprotnem primeru pa to lahko naredite le na zahtevo. Poleg ukaznega gumba Izvedi se
prikažejo še gumbi:
Prikaži podatke – na ekran se izpiše tabela zadetkov

Prenesi datoteko - tabelo zadetkov lahko shranite na disk

Shrani kot pred nastavljeno - če neko poizvedbo delate večkrat lahko nastavitve shranite in
jo kasneje izvedete skozi opcijo pred nastavljenih pregledov.
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Vpišete naziv pregleda in s tem nastavitve shranite. Te nastavitve so vidne samo v gasilski
organizaciji, kjer je bil pregled shranjen.
Napredni pregledi

Kot je bilo že pojasnjeno pri naprednih pregledih lahko poleg določanja podatkov in
omejitvenih pogojev uporabljate tudi operatorje.
Postopek izdelave poizvedbe je razdeljen v dve fazi:
-

določanje podatkov, ki jih želite videti v tabeli zadetkov

V delu »prikaz podatkov« določite podatke, ki se v tabeli prikazujejo (priimek, ime, datum
rojstva,..).
- določanje omejitvenih kriterijev in postavljanje operatorjev
Najprej izberete ali boste dodajali operator ali pogoj. Odvisno od tega se odprejo vnosna
polja.
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V zgornjem primeru smo želeli dobiti tabelo s podatki priimek, ime, datum rojstva, kraj
prebivališča, naziv gasilske organizacije, vrsta člana, opravljeni tečaji,
za
članice (spol ženski), prostovoljne gasilke – operativke, ki imajo opravljen tečaj za vodjo enot
ali poveljnika gasilskega društva.
Pred nastavljeni pregledi
Ločimo dve vrsti pred nastavljenih pregledov:
- skupni pred nastavljeni pregledi – to so pregledi, katerih vsebino in pogoje nastavi
eden od organizacijsko nadrejenih nivojev uporabnikov in tak pregled označi, d aga
lahko vidijo tudi podrejeni nivoji. Vidni so vsem organizacijsko podrejenim
uporabnikom sistema, njihovih nastavitev pa ne morejo zamenjati. To so pregledi, ki
se pogosto uporabljajo pri vseh uporabnikih v nespremenjeni vsebini (spisek članstva
z naslovi, inventurni listi za popis opreme,…..)
-

lastni pred nastavljeni pregledi – so pregledi, katerih vsebino in pogoje je uporabnik
sestavil sam in nastavitev shranil. Tak pregled lahko vidijo in uporabljajo uporabniki
organizacije v kateri je bil shranjen. Če ste označili, da ga lahko vidijo tudi podrejene
enote je to za njih skupni pregled.

I
Izdelali ste poizvedbo za katero smatrate, da jo boste v nespremenjeni obliki potrebovali
večkrat. Kliknete gumb Shrani kot prednastavljeno

vpišete naslov poizvedbe, ter označite ali je pregled viden tudi podrejenim organizacijam. Na
koncu zapis shranite.

Shranjena poizvedba se prikaže v seznamu kot lasten pred nastavljen pregled z dodatno
opombo ali je viden tudi podrejenim enotam. Aktivirate ga tako, da kliknete v ustrezno vrstico
z nazivom pregleda:
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Odpre se shranjena nastavitev, ki jo lahko samo izvedete ali poljubno dopolnite.

Izpisi
V okviru celotnega programa je na več mestih omogočeno izpisovanje vnaprej oblikovanih
dokumentov ali rezultatov različnih poizvedovanj.
Za izpis vnaprej oblikovanih obrazcev (matični list člana, predlogi za odlikovanje,
napredovanje,……) morate imeti nameščen Acrobat Reader.
S pomočjo ukaznega gumba Natisni …… , ki se nahaja v obrazcu, odprete okno kjer se
lahko odločite (odpri ) za takojšen izpis .

V tem primeru se v najprej odpre predogled izpisa, v naslednje koraku pa lahko obrazec tudi
dejansko izpišete.
Druga možnost (shrani ) pa je, da obrazec shranite na svoj disk (pdf format).
Za podatke, ki se nahajajo v razpredelnicah pa je bolj smiselno prikazovanje in kasnejše
izpisovanje v programih za delo s tabelami. Na ta način je omogočena neposredna nadaljnja
obdelava podatkov (sortiranje, seštevanje,….)
Pravice vnašanja in pregledovanja podatkov
Organizacija gasilstva je razdeljena na več nivojev:
1. nivo - gasilsko društvo ali enota
2. nivo - občinsko poveljstvo
3. nivo - gasilska zveza
4. nivo - regijsko poveljstvo
5. nivo - gasilska zveza Slovenije
Glede na to, da gre za enotno aplikacijo smo v okviru Vulkana rešili tudi te pravice.
Vsak uporabnik sistema lahko pregleduje le podatke svoje in njemu podrejenih organizacij.
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Primer:
Gasilsko društvo lahko pregleduje le svoje podatke (člani, oprema, dokumenti, ki so bili
vpisani v društvu,….). Gasilska zveza pa lahko pregleduje svoje in podatke vseh društev, ki
spadajo v to zvezo.
Vnašajo se lahko le podatki za katere je posamezen nivo pooblaščen.
Primer:
V društvu se vnašajo vsi osnovni podatki o članih društva, ostali nivoji nimajo pravice
spreminjanja osnovnih podatkov temu članu. Lahko pa mu dodajajo podatke za katere so
pooblaščeni.
Primer činov:
- društvo do čina mladinec
- gasilska zveza do čina nižji gasilski častnik II stopnje
- GZS vse ostale višje čine
Podobno so pravice pregledovanja in vnašanja podatkov rešene tudi na ostalih področjih, ki
jih pokriva program.
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ČLANI
Del programa ČLANI je namenjen:
- izvajanju vseh postopkov v zvezi z vodenjem evidence članstva gasilskih organizacij
(vnos, dopolnjevanje podatkov, pregledovanje, brisanje)
- oblikovanju različnih pregledov,
- izpisovanju različnih vnaprej oblikovanih obrazcev
V zvezi z vodenjem evidenc članov je potrebno upoštevati nekaj osnovnih dogovorjenih
pravil. Članstvo gasilskih organizacij se v osnovi deli v dve skupini vrst članov:
- aktivni člani (pionir, mladinec, pripravnik, prost. gasilec operativec, prost. gasilec
rezerva, poklicni gasilec, veteran, prostovoljni gasilec)
- neaktivni člani (delavec gasilske organizacije, častni član, podporni član, simpatizer,
ostali člani)
Na ti skupini so vezane nekatere omejitve in pravice:
- v društvu so lahko tako aktivni kot tudi neaktivni člani, medtem ko so v ostalih nivojih
organizacij lahko le neaktivni člani,
- aktivni člani so lahko hkrati včlanjeni le v eno teritorialno in eno industrijsko ali poklicno
enoto. Za neaktivne vrste te omejitve ni
- pravica izobraževanja, napredovanja, opravljanja organizacijskih in operativnih funkcij
je vezana na aktivno članstvo
1. ČLAN - UREJANJE
V meniju član - urejanje lahko:
- vnašate in dopolnjujete podatke o članih in njihovih aktivnostih,
- vnašate podatke o članih, ki so v vaše društvo prišli iz druge gasilske organizacije,
- izpišete vnaprej oblikovana obrazca matični list in karton za gasilsko izkaznico,
- izpišete ali prenesete datoteko z vnaprej pripravljenimi podatki o članstvu.

Po vstopu v meni član > urejanje, se uporabnikom na nivoju društva, v osrednjem delu
ekrana izpišejo analitični podatki dveh preverjanj:
 preverjanje pravilnosti podatkov o vrstah članov – preverja se pravilnost vrste člana glede
na njegovo starost, za prostovoljne gasilce – operativce in poklicne gasilce pa dodatno še
izpolnjevanje pogojev.
 operativni člani, ki jim je potekel zdravstveni pregled.
Vpis podatkov o novem članu
Novi člani se lahko vpisujejo na vseh ravneh gasilskih organizacij. Omejitev je le ta, da se:
- na ravni društva lahko vpisujejo aktivne in neaktivne vrste članstva,
- na ravni ostalih organizacij (GZ, GZS, …) pa le neaktivne vrste.
Postopek vnosa podatkov o novem članu je razdeljen v dva dela. Po kliku na ukazni gumb
Nov, v pripravljalnem delu ekrana, se odpre prvi del vnosne maske v katero vnesete podatke
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in zapis shranite. Vnos podatkov je razdeljen na dva dela zato, ker se po prvem shranjevanju
izvede kontrola omejitev in pravic glede na skupino vrste člana (aktivni, neaktivni člani).
Glede na skupino vrste člana se razlikuje tudi količina podatkov, ki se vnaša. Razlike so že v
osnovnih podatkih, kakor tudi v podatkih o aktivnostih v gasilski organizaciji (funkcije, čini,
tečaji, …..)

Osnovni podatki za aktivno vrsto člana

Osnovni podatki za neaktivno vrsto člana
Pri vnosih osnovnih podatkov velja opozoriti na podatek - doba članstva
Polje prejšnja je namenjeno vpisovanju podatka o dobi članstva, ki jo je član imel pred
začetkom obdelav v programu Vulkan. Nikakor pa v to polje ne vpisujete podatka če nek
član, ki je že vpisan v evidenco k vam prihaja iz druge organizacije. V Vulkanu se vodi tudi
zgodovina članstva v različnih organizacijah in s tem tudi izračunava doba članstva.
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Ostali podatki o dobi članstva se izračunavajo sami. Ob tem je logika prikazovanja podatkov
sledeča:
- sedanja v tej gasilski organizaciji – prikazana doba članstva od zadnjega vstopa v
obravnavano organizacijo
- skupaj v tej organizaciji – seštevek vseh dob članstva v obravnavani organizaciji in
prejšnje dobe.
- sedanja v vseh organizacijah – prikazana doba od najzgodnejšega vstopa v katerokoli
gasilsko organizacijo v kateri je njegovo članstvo še aktivno
- skupaj v vseh organizacijah – seštevek dob članstva v vseh organizacijah upoštevaje
tudi prejšnjo dobo. Ob tem se doba hkratnega članstva v več organizacijah (obdobja
se prekrivajo) šteje le enkrat.
Vpis podatkov o obstoječem članu
Pod pojmom obstoječega člana razumemo člana, ki je bil že vpisan v evidenco članstva v
Vulkanu. Tak način vpisa člana večinoma uporabljamo v primerih ko član iz različnih razlogov
(preselitev,….) izstopi iz enega društva in se včlani v drugo ali pa je član dveh različnih
društev.
Pri tem načinu dela dosežete, da se vsa zgodovina tega člana prenese v vašo organizacijo,
član pa ohrani isto šifro člana (ID Člana)
Dvojno članstvo - Pri tovrstnem članstvu veljajo sledeča pravila:
Za vse aktivne vrste članstva velja, da je posameznik lahko hkrati včlanjen v eno teritorialno
in eno industrijsko gasilsko društvo. Ne more pa biti član dveh teritorialnih ali industrijskih
gasilskih društev.
Za neaktivne vrste članov te omejitve ni. Torej so dopustne tudi kombinacije aktivnega in
neaktivnega članstva hkrati v dveh istovrstnih društvih.
Prehod iz enega v drugo organizacijo - Tukaj velja pravilo, da mora biti član iz prvega
najprej izpisan – vpisan datum izstopa (s tem v tem društvu dobi status neaktiven), nato pa
se lahko včlani v drugo društvo.
Vpis izvedete na sledeč način:

V pripravljalnem delu ekrana s pomočjo gumba Obstoječ odprete obrazec za vnos podatkov
o članu.
V obrazec morate vnesti vsa polja:
- ID člana, priimek, ime in datum rojstva predstavlja kontrolni niz na osnovi katerega
program spozna, da gre za člana, ki je bil enkrat že vpisan v evidenco. Kontrolni niz je
nujen zaradi varovanja osebnih podatkov, saj bi z vnosom samo enega od podatkov (na
primer ID člana) naključno lahko prišli do podatkov za katere niste pooblaščeni.
- Podatka o vrsti člana in datumu vstopa pa se nanašata na organizacijo v katero član
vstopa.
Po shranjevanju podatkov se v delovnem delu ekrana izpišejo vsi ostali doslej vneseni
podatki o članu.
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Podatki o katerih se vodi zgodovina – pod forme
V vnosni maski člana se poleg osnovnih podatkov nahajajo tudi podatki o katerih se vodi
zgodovina. Ti podatki so prikazani v tabelarični obliki. Zaradi precejšnjega števila tabel, in s
tem tudi podatkov, v osnovni maski člana prikazujemo le trenutno veljavne podatke. Nekatere
skupine podatkov (tabele) lahko neposredno urejate, drugi pa so zgolj prikazani (urejajo se v
drugih delih programa).

V maski člana se nahajajo tabele s podatki o:
- vrsti člana
V osnovni maski se prikazujejo samo trenutno veljavna vrsta članstva., v ozadju (z
aktiviranjem povezave – naslov nad tabelo ali naslov poglavja članstvo) pa tudi vsa
zgodovina.

Na tem mestu je možno podatke tudi urejati. Pri vnosu vrst člana prostovoljni gasilec –
operativec in poklicni gasilec, program ponudi tudi vnos podatka »nosilec IDA« V kolikor
18

boste polje označili pomeni, da mora imeti tak član opravljen zdravniški pregled za
zahtevnejša opravila. V nasprotnem primeru pa zgolj osnovnega.
- gasilski izkaznici
V osnovni maski se prikazujejo samo podatki o trenutno veljavni izkaznici, v ozadju pa tudi
vsa zgodovina. Podatki se urejajo v drugem meniju.
- činih
V osnovni maski se prikazujejo samo podatki o trenutno veljavnem činu , v ozadju pa tudi vsa
zgodovina. Neposredno se lahko vnese le čine pionir in mladinec ter čine z datumom
podelitve pred 1.1.2005 (ureditev evidenc za nazaj). Vse ostale pa le preko sistema
dokumentov (predlog za napredovanje).
- prejetih odlikovanjih
V osnovni maski se prikazujejo vsi podatki o prejetih odlikovanjih. Trenutno je možno podatke
vnašati neposredno v evidenco člana. V naslednji fazi pa le preko sistema dokumentov
(predlog za priznanje ali odlikovanje).
- opravljenih usposabljanjih
V osnovni maski se prikazujejo vsi podatki o opravljenih tečajih. Neposredno se lahko vnese
le podatke o tečaju za pionirja in mladinca, ter tečaje opravljene pred 1.1.2005 (ureditev
evidenc za nazaj) Vse ostale pa le preko sistema dokumentov (prijava na tečaj).
- operativnih funkcijah
V osnovni maski se prikazujejo samo podatki o funkcijah, ki jih član trenutno opravlja, v
ozadju pa tudi vsa zgodovina. Podatke je tukaj možno tudi urejati. Poleg tega se ti podatki
lahko vpisujejo tudi v meniju organizacija > urejanje.
- organizacijskih funkcijah
V osnovni maski se prikazujejo samo podatki o funkcijah, ki jih član trenutno opravlja, v
ozadju pa tudi vsa zgodovina. Podatke je tukaj možno tudi urejati. Poleg tega se ti podatki
lahko vpisujejo tudi v meniju organizacija > urejanje.
- dežurstvih
V osnovni maski se prikazujejo vsi podatki o dežurstvih. Podatke je tukaj možno tudi urejati.
-

opravljenem delu v organizaciji

V osnovni maski se prikazujejo le kumulativni podatki o vrstah dela v posameznem letu.

V ozadju najprej analitičen prikaz opravljenega dela v tekočem letu.
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S pomočjo ukaznega gumba Pregled in Išči pa celotna analitika za vsa leta.
Podatki se urejajo v menijih član > delo in intervencije > urejanje.
- osebnih zadolžitvah z opremo
V osnovni maski se prikazujejo samo podatki o opremi s katero je član trenutno zadolžen.
Podatke je možno urejati v meniju oprema > urejanje.
Prenehanje članstva v gasilski organizaciji
Ob izstopu člana iz gasilske organizacije, člana ne brišete iz evidence, pač pa zabeležite
dogodek izstop. S tem član ostane v evidenci bivših članov.

Kliknete ukazni gumb Izstop.

Odpre se nova maska za vnos podatkov o izstopu.
Opozarjamo vas, da s potrditvijo izstopa član postane neaktiven, s tem pa nimate več
možnosti vpisa kakršnihkoli sprememb podatkov. Njegove podatke lahko le pregledujete v
meniju člani > bivši člani.
Brisanje člana
Brisanje člana je predvideno le za primere, ko člana vnesete v evidenco pomotoma. Brišete
pa ga lahko le pod pogojem, da ima vpisane le osnovne podatke. Če ima vpisane podatke
kot so čini, tečaji, funkcije,….morate te predhodno zbrisati.
Izpis več matičnih listov hkrati in tvorjenje datoteke s podatki
S pomočjo ukaznega gumba »Seznam« se v delovnem delu ekrana izpiše seznam članov.
Za člane, ki jih označite v potrditvenem polju lahko hkrati izpišete matične liste (Matični list),
ali pa ustvarite datoteko s podatki (Prenesi datoteko), ki jo lahko shranite na računalnik.
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2. ČLAN – BIVŠI ČLANI
V meniju bivši člani je možno pregledovati podatke o članih, ki so izstopili iz vaše gasilske
organizacije. Prikazujejo se le podatki nastali do datuma izstopa. Če je torej član prestopil v
drugo organizacijo tukaj niso več vidni podatki (čini, odlikovanja, funkcije ….), ki jih je pridobil
oziroma opravljal po datumu izstopa.
3. ČLAN - DELO
Meni je namenjen vnosu podatkov o aktivnostih (delu) članov v organizaciji. Skozi ta meni se
vnašajo vse aktivnosti članov z izjemo sodelovanja na intervenciji, ki se vnaša v delu
programa intervencije > urejanje. Ker so to običajno dogodki kjer sodeluje hkrati več članov
program omogoča tvorjenje zapisa o posamezni vrsti dela na določen datum, kjer je
sodelovalo več članov. Zapisov o aktivnostih, ki se urejajo v drugih menijih, tukaj ni možno
videti.

V prvem koraku vnesete podatke o datumu in vrsti dela ter predlaganem številu ur. S
pomočjo podatka v polju »datum od (predlagani člani)« dobite seznam članov, ki so tako
vrsto dela že opravljali od nastavljenega datuma dalje. Tak način dela je priročen zlasti pri
ponavljajočih se delih, ki jih opravlja ista skupina članov.

V drugem koraku vnesete člane. Člane dodajate s pomočjo gumba »Dodaj člana«. Pri
shranjevanju bodite pozorni, da so člani označeni v potrditvenem polju. Neoznačene člane pri
shranjevanju zbrišete iz seznama.
4. ČLAN – POLJUBNI PREGLEDI
Meni je namenjen izdelavi poljubnih pregledov in analiz podatkov o članih. Način dela je
razložen v poglavju splošno o programu > obdelave podatkov pregledi.

5. ČLAN – IZDAJA IZKAZNIC
Meni izdaja izkaznic je namenjen izpisu evidenčnega kartona pionirja in mladinca, ter
pionirske in mladinske izkaznice.
V seznamu se izpišejo le člani, ki izpolnjujejo starostne pogoje za vrsto člana pionir in
mladinec.
Izpis kartona in izkaznice lahko naredite na dva načina:
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 neposredno s pomočjo gumba »natisni«,
 s pomočjo izvoza v Wordovo datoteko (izvozi v Word). Pri nekaterih tiskalnikih se pri
neposrednem izpisu pojavi problem s točnim pozicioniranjem teksta na izkaznici. S
predhodnim izvozom datoteke v Word, pa izpis lahko ustrezno popravite.
6. ČLAN – ZDRAVSTVENI PREGLEDI – RAZPIS
Meni je namenjen izvedbi postopka sofinanciranja zdravstvenih pregledov. Izvedba postopka
je v pristojnosti uporabnika nivoja GZS. Postopek razpisa se izvaja v več fazah:
 priprava razpisnih pogojev (datum razpisa, datum do katerega se je možno prijaviti na
razpis, vrsta zdravstvenega pregleda, ki se sofinancira, obdobje v katerem morajo biti
opravljeni pregledi, skupna razpoložljiva sredstva, ostali pogoji),
 obdelava prispelih vlog. Vloge se pregledajo in vnesejo končne odločitve,
 priprava prilagodljivih tekstov pogodb. Uporabnik vnese tekste, ki se na pogodbah lahko
razlikujejo glede na posamezen razpis,
 priprava in tiskanje pogodb ter zaključek razpisa,
7. ČLAN – ZDRAVSTVENI PREGLEDI - VLOGA
Že ob vstopu v meni, se v delovnem delu ekrana izpišejo podatki o možnostih prijave na
razpis:
 če razpis ni odprt obvestilo »Razpis za sofinanciranje zdravstvenih pregledov ni aktiven«,
 če je razpis odprt pa podatki o razpisnih pogojih.
Vlogo za sofinanciranje odda društvo ali GZ, odvisno od tega kdo je plačnik računov.
Postopek kreiranja in obdelave vloge:
 v prvem koraku društvo ali zveza izpolni osnovne podatke o vlagatelju,
 v drugem pa seznam prijavljenih članov

Tudi vnos podatkov o članih poteka v dveh korakih. Najprej izberete člane (program predlaga
le tiste, ki so pregled opravili v razpisanem obdobju in pregled še ni bil sofinanciran), nato pa
izpolnite podatke računu.
 po izpolnitvi vlogo pošljete v nadaljnjo obravnavo (gumb Zaključi). Vloga izpolnjena v
društvu gre najprej v potrditev GZ, če vlogo izpolni GZ pa neposredno reševalcu vloge.
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 Gasilska zveza lahko vlogo potrdi (pošlje reševalcu), da v dopolnitev (vlogo vrne društvu v
dopolnitev) ali jo v celoti zavrne (končni status vloge). Vse vloge morajo biti poslane
reševalcu do datuma določenega v razpisu,
 reševalec vloge rešuje po posameznih postavkah (vsakega člana posebej). rezultat
rešitve je viden tudi vlagatelju.
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ORGANIZACIJA
Del programa ORGANIZACIJA je namenjen:
- vzpostavitvi evidence podatkov o prostovoljnih gasilskih organizacijah in njihovi
organizacijski strukturi
- oblikovanju poljubnih pregledov in analiz podatkov s področja gasilskih organizacij,
- izdelavi periodičnih poročil gasilskih organizacij,
- izdelavi analiz o dejanski opremljenosti organizacije in usposobljenosti njenih članov
glede na minimalne predpisane zahteve.

1. ORGANIZACIJA > UREJANJE
Novo gasilsko organizacijo lahko vpiše le uporabnik na nivoju GZS. V tej fazi se poleg naziva

vpišejo tudi podatki o mestu organizacije v organizacijski strukturi (nivo, nadrejena
organizacija,…)
Ostali nivoji obstoječi organizaciji zgolj dopolnjujejo podatke.
Pri vnosih podatkov velja omeniti:
- naslov sedeža organizacije je obvezen podatek in se vpisuje iz registra prostorskih enot.
Tak način vpisa podatkov bo v nadaljevanju omogočil povezovanje z geografskim
informacijskim sistemom.
- podatek o letu ustanovitve organizacije sicer ni obvezen. Je pa zelo pomemben, saj je to
eden od podatkov pri izračunu kvot za odlikovanja.
- podatek o kategoriji društva ni obvezen. Je pa bistven, saj bo na njem temeljila obdelava
minimalnih zahtev po opremljenosti in usposobljenosti.
- podatke o osrednjih gasilskih enotah in pristojnostih za reševanje enot širšega pomena
vnašajo, za svoje enote, gasilske zveze ali GZS.

2. ORGANIZACIJA > POLJUBNI PREGLEDI
Meni je namenjen izdelavi poljubnih pregledov in analiz podatkov o gasilskih organizacijah.
Način dela je razložen v poglavju splošno o programu > obdelave podatkov pregledi.
3. ORGANIZACIJA > STATISTIČNO POROČILO
Meni je namenjen izdelavi statističnih pregledov gasilskih organizacij. Obdelave podatkov za
statistična poročila se praviloma delajo vsake pol leta, obvezno pa ob koncu leta.
Uporabnik lahko vidi poročila za svojo in vse njej podrejene organizacije.
Statistična poročila so vedno delana za določeno obdobje. Podatki so v poročilu lahko
prikazani na dva načina:
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 pri prikazu stanj na določen datum (stanja članstva, stanja opreme,....) so prikazana
stanja na zadnji dan v obdobju,

 pri prikazu stanj v obdobju (intervencije) se podatki nanašajo na celo obdobje.

4. ORGANIZACIJA > OPREMLJENOST IN USPOSOBLJENOST
Na osnovi podatka o kategoriji gasilke enote, se v skladu z merili izračunajo podatki o
zahtevani minimalni opremljenosti in usposobljenosti enote. Na drugi strani se na osnovi
podatkov o članstvu in opremi izračunajo podatki o dejanskem stanju. Opozarjamo, da v
izračunu minimalnih zahtev niso zajete zahteve, ki izvirajo iz dodatnih kriterijev (povečana
nevarnost požarov,…..)
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OPREMA
Del programa OPREMA je namenjen:
- vzpostavitvi evidence opreme lastne organizacije in vpogledu v podatke o opremi
organizacijsko podrejenih organizacij,
- vzpostavitvi evidence zalog gasilnih sredstev, ter vpogledu v zaloge za organizacijsko
podrejene organizacije,
- vnosu podatkov o uporabi opreme,
- izdelavi prijave za sofinanciranje gasilske zaščitne opreme in gasilskih vozil,
- oblikovanju poljubnih pregledov in analiz podatkov s področja opreme gasilskih
organizacij.

1. OPREMA > UREJANJE
V meniju oprema - urejanje lahko:
- vnašate in dopolnjujete podatke o opremi vaše gasilske organizacije,
- pregledujete podatke o opremi organizacijsko podrejenih organizacijah,
- izpišete vnaprej oblikovan obrazec kartica opreme.
Vnos in urejanje podatkov o opremi- količinska evidenca
Program uporabniku nudi možnost, da evidenco opreme vodi samo količinsko ali pa
osnovnim podatkom doda še opcijo vrednostnega vodenja opreme (osnovna sredstva, drobni
inventar). Pred odločitvijo o tem, kakšen način vodenja boste izbrali in ali boste istovrstno
opremo količinsko združili v eno postavko, morate razmisliti, kako točno želite spremljati
nekatere podatke vezane na uporabo (zadolžitve in servisiranje opreme). Za opremo, ki jo
količinsko vodite skupaj (npr.: 2 kos elektro agregat…) ne bo mogoče voditi evidence točno
katera oprema je bila servisirana ali uporabljena. Vrste opreme zemljišča, gradbeni objekti in
vozila ni možno voditi kot drobni inventar.
Vnos podatkov o novi opremi je razdeljen v dva dela, ker se podatki glede na vrsto opreme
nekoliko spreminjajo.

V prvem delu vnesete podatke o:
- vrsti opreme – iz šifranta,
- nazivu opreme – predlaga naziv vrste opreme, ki ga lahko popravite. Če imate več
kosov opreme iste vrste in jo boste vodili ločeno je koristno uporabiti nekoliko različne
nazive, zaradi kasnejšega lažjega iskanja,
- ali je oprema na voljo za večje intervencije – oprema, ki jo lahko daste na voljo v
primeru večjih intervencij, če enote te opreme nimajo.
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Po shranitvi se odpre še drugi del maske za vnos podatkov. Pri skupinah opreme zemljišča,
gradbeni objekti in vozila je predviden posamičen vnos opreme (1 kos). Zato je vnos količine
blokiran. Pri ostalih vrstah opreme pa količino lahko vnašate. Z izpolnitvijo teh podatkov so
vneseni minimalni podatki za vzpostavitev evidence.
Vnos in urejanje podatkov o opremi - vrednostna evidenca
V kolikor ste se odločili, da boste poleg količinskega, vzpostavili tudi vrednostno evidenco,
označite potrditveno polje »vodenje opreme kot osnovno sredstvo ali drobni inventar«, ter
eno od opcij:
- osnovno sredstvo,
- drobni inventar
V kolikor ste se odločili, da je ta oprema osnovno sredstvo izpolnite še ostale podatke.

-

Če je količina večja od 1, bo, po shranitvi podatkov, program avtomatsko naredil
ustrezno število zapisov (količina osnovnega sredstva je vedno 1), ki jih boste kasneje
lahko ločeno urejali. Poleg tega se odpre tudi kartica OS kamor se vnašajo vsi ostali
dogodki (spremembe vrednosti, amortizacija,…)

Če ste označili, da gre za drobni inventar se v nadaljevanju ravno tako vnesejo podatki
(datum nabave, nabavna vrednost, opomba).
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Po shranjevanju se odpre kartica z ustrezno količino. V to kartico vnašate vse kasnejše
dogodke (nove nabave, izločitve).
Vnos in urejanje podatkov o opremi - zadolžitve
Ne glede na vrsto vodenja, je pri sleherni opremi možno vnesti podatke o njeni zadolžitvi in
lokaciji. Ti podatki se vodijo ločeno od ostalih evidenc (ločena tabela s podatki – zadolžitev).
Tabela zadolžitev vsebuje ločene podatke o:
- zadolžitvah opreme – osebne zadolžitve (člani)
- lokacijah opreme – kje se oprema fizično nahaja

Z opremo lahko zadolžujete le aktivne vrste članstva.
Vsaka gasilska organizacija si naredi svoj šifrant lokacij. Pred vnosnim poljem »lokacija« je
gub s pomočjo katerega odprete šifrant lokacij.
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V kolikor iskane lokacije še ni v vašem šifrant s pomočjo ukaznega gumba nov v samem
oknu šifranta odprete vnosno polje za vnos nove lokacije.
Vnos in urejanje podatkov o opremi – servisi
Evidenco servisov je možno voditi le za določene vrste opreme (šifrant opreme
servis/pregled DA). Način vnosa podatkov je enak kot v vse ostale pod forme.

-

Vnos in urejanje podatkov o opremi - izločitve
-

oprema vodena samo količinsko

Opremo izločite iz uporabe (status neaktivno) s pomočjo ukaznega gumba izloči v zgornjem
delu vnosne maske. Ob izločitvi se zbrišejo osebne zadolžitve opreme pri članih in v
neaktivno postavijo podatki o lokaciji. Ti podatki pa ostanejo vidni če pregledujete izločeno
opremo.
-

oprema vodena kot osnovno sredstvo

Opremo iz uporabe izločite tako, da na kartico osnovnega sredstva vnesete dogodek
odprodaja, izločitev ali inventurni manjko. Taka oprema takoj po vnosu dogodka dobi status
izločeno.
-

oprema vodena kot drobni inventar
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Pri drobnem inventarju izločitev celotne opreme, kot dogodek, ni predvidena. V teh primerih
pravzaprav govorimo o opremi in njeni zalogi. Možne so izločitve delnih količin opreme. Ti
dogodki se vnašajo na kartico drobnega inventarja. Pri vnašanju teh podatkov pa morate biti
pozorni, da predhodno sami brišete osebne zadolžitve. Skupna količina namreč ne more biti
manjša kot je količina zadolžene opreme.

2. OPREMA > OSNOVNA SREDSTVA AMORIZACIJA
V meniju amortizacija se za opremo, ki je vodena kot osnovno sredstvo, izračunava vrednost
letne amortizacije.

Amortizacijo je možno obračunati (ali tudi stornirati le za vsa osnovna sredstva hkrati.
Program sam predlaga obračun amortizacije za leto, za katero še ni bil opravljen obračun.

Po obračunu amortizacije se na kartico osnovnega sredstva:
- z datumom 31.12.LL vpiše vrednost obračunane amortizacije,
- z datumom 1.1.LL+1 vpiše vrednost začetnega stanje leta LL+1 (ZSL)
- mejni datum za vpis novih dogodkov na vseh karticah premakne na datum 1.1.LL+1
(za leto, za katerega je amortizacija obračunana, ni več možno vnosa novih dogodkov)

3. OPREMA > DELO
Meni je namenjen vnosu podatkov o uporabi nekaterih vrst opreme (šifrant opreme – stolpec
»spremljanje delovnih ur« DA). V tem meniju se ne vnaša uporaba opreme na intervencijah.
Ta se vnaša v delu programa intervencije > urejanje. Zapisov o uporabi opreme, ki se
urejajo v drugje v tem meniju ni možno videti.

V prvem koraku vnesete podatke o datumu in vrsti dela.
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V drugem pa o opremi in času uporabe.

4. OPREMA > POLJUBNI PREGLEDI
Meni je namenjen izdelavi poljubnih pregledov in analiz podatkov o opremi. Način dela je
razložen v poglavju splošno o programu > obdelave podatkov pregledi.

5. OPREMA > UREJANJE GASILNIH SREDSTEV
V meniju urejanje gasilnih sredstev lahko vodite evidenco prevzemov in izdaj gasilnih
sredstev za lastno organizacijo, ter njihove zaloge za organizacijsko podrejene organizacije.

V prvem koraku odprete kartico gasilnega sredstva (vpišete naziv sredstva za katerega boste
vodili evidenco)

Po otvoritvi na kartico vpisujete:
- dogodke - prejemi, izdaje,
- vrsto dogodka - lastna zaloga, strateške rezerve, sofinanciranje Kras,
- prejeto ali izdano količino,
- lokacijo kjer se sredstvo nahaja. Šifrant lokacije je enak šifrantu lokacij opreme.
Poleg skupne zaloge se te vodijo tudi po vrsti zaloge (dogodka).
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6. OPREMA > SOFINANCIRANJE
Vulkan je v tem delu povezan s programom URSZR – GE sofinanciranje. Podatki o opremi
se nahajajo v Vulkanu, podatki o razpisu in vlogah pa so del programa GE sofinanciranje.
Obrazec 4a in 4b
Obrazca 4a in 4b sta obvezna priloga vlogi za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne
opreme in gasilskih vozil.
V tabelah je prikazana le oprema, ki je lahko predmet sofinanciranja. Vrstica v tabeli je hkrati
tudi povezava s pomočjo katere dopolnjujete manjkajoče podatke o opremi.
Razpis
Je prikaz razpisnih pogojev trenutno veljavnega razpisa. Pogoji se prikažejo le v obdobju ko
je razpis odprt.
Vloga
V tem delu programa lahko pregledujete obstoječe in vnašate nove vloge za sofinanciranje.
Vlogo za sofinanciranje lahko odda društvo ali GZ (odvisno od tega na koga se glasijo
računi).
Izpolnitev vloge v društvu:
V prvi fazi izpolnite osnovne podatke (vrsto obrazca, podatke o vlagatelju, podatke o
predsedniku in kontaktni osebi).
V drugem delu izpolnite podatke o opremi, ki jo prijavljate za sofinanciranje.

Za vnos podatkov je na voljo pet različnih tabel:
 oprema skupine A – vnaša se gasilska zaščitna in reševalna oprema. Program omogoča
samo vnos postavk tipizirane opreme z vsemi podatki (obvezno tudi tip opreme). Če
vodite opremo kot osnovno sredstvo (količina 1), ni potrebno vnašati vsako postavko
posebej, ampak lahko ustrezno popravite količino, ki ustreza tipu in količini na računu.
 vozila – vnašajo se podatki za sofinanciranje celotnih vozil. Če prijavljate sofinanciranje
celotnega vozila vnesite podatke prvenstveno v to tabelo (ne ločeno podvozje in
nadgradnjo) razen če za to nimate tehtnih vzrokov. Za isto vozilo ne vnašajte tudi
kombinacije vozilo + podvozje ali vozilo + nadgradnja, saj v primeru sofinanciranja
celotnega vozila niste upravičeni še do sofinanciranja podvozja ali nadgradnje. V primeru
pozitivno rešene vloge se v podatke o vozilu (oprema >urejanje) vpiše podatek o letu
sofinanciranja vozila. Program omogoča samo vnos vozil, ki še niso bila sofinancirana
(podvozje, nadgradnja ali celotno vozilo),
 podvozja – vnašajo se podatki za sofinanciranje samo podvozja. Program omogoča
samo vnos podvozij, ki še niso bila sofinancirana (podvozje ali celotno vozilo),
 nadgradnje – vnašajo se podatki za sofinanciranje samo nadgradnje. Program omogoča
samo vnos nadgradenj, ki še niso bile sofinancirane (nadgradnja ali celotno vozilo),
 prenosne motorne brizgalne – vnos podatkov za sofinanciranje prenosnih motornih
brizgalen
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Po izpolnitvi podatkov in zaključitvi gre vloga v potrditev nadrejeni gasilski zvezi. Ta vlogo
lahko:
 potrdi - pošlje GZS v reševanje (poslano reševalcu). Vloga mora biti poslana reševalcu
pred iztekom roka določenega v razpisu (datum oddaje vlog do),
 zavrne – končen status vloge. V tem primeru društvo ne more vnesti nove vloge,
 pošlje v dopolnitev – društvo dopolni morebitne pomanjkljivosti in jo vrne GZ.
Izpis vloge je možen šele po potrditvi vloge s strani gasilske zveze (v statusu poslano
reševalcu).
Izpolnitev vloge na gasilski zvezi:
Gasilska zveza lahko vnese dve vlogi:

 prijava na razpis GZ za PGD - v primeru ko je GZ nabavljala opremo ali vozila, ki so bila
kasneje dana v društva (računi izdani na GZ). Pri seznamu opreme, se v tem primeru
dodatno vnese podatek o društvu, ki je opremo prejelo,
 prijava na razpis GZ – izpolnjuje se v primeru nabave vozila za lastne potrebe.
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INTERVENCIJE
Del programa INTERVENCIJE povezan s programom SPIN, ki ga Uprava RS za zaščito in
reševanje uporablja za zajemanje podatkov o intervencijah in nesrečah. V Vulkan se od tam
prenašajo podatki poročil vodij intervencij o intervencijah v katerih so sodelovale prostovoljne
gasilske enote. Poleg tega, da je na ta način skozi Vulkan možno pregledovati on obdelovati
podatke o intervencijah lahko vsaka enota za svoje intervencije vnese podatke o sodelujočih
članih in uporabljeni opremi.

1. INTERVENCIJE - PREGLED
V tem meniju se prikazujejo osnovni podatki o intervencijah na katerih je sodelovala vaša
enota in enote, ki so organizacijsko podrejene vaši

V zgornjem delu ekrana lahko nastavljate omejitvene kriterije za prikazovanje dogodkov. S
pomočjo ukaznega gumba Išči izvedete poizvedbo. Na ekranu se izpiše tabela z osnovnimi
podatki o intervenciji. V tabeli so prikazani podatki o intervenciji vse od trenutka ko Regijski
center za obveščanje vpiše prve podatke v svoje poročilo, pa vse do dokončne obdelave
podatkov v Vulkanu. V kakšni fazi obdelave se poročilo nahaja je opredeljeno s statusi:
- poročilo CO SPIN odprto – od trenutka ko Regijski center za obveščanje prvič shrani
podatke o intervenciji v svoje poročilo do trenutka ko to poročilo zaključi in se naredi
osnutek poročila vodje intervencije
- poročilo o nesreči v SPIN odprto – od takrat ko je narejen osnutek poročila vodje
intervencije (poročilo o nesreči), pa vse do takrat ko vodja svoje poročilo v SPIN zaključi.
- prenesen – od trenutka ko vodje intervencije v SPIN zaključi svoje poročilo, pa do takrat
ko ena od sodelujočih enot o tem dogodku v Vulkan vnese in shrani vsaj en podatek
(sodelujoči člani, uporabljena oprema)
- shranjen – dokler vse enote v Vulkanu ne zaključijo svojih vnosov podatkov.
- zaključen – ko vse enote, ki so sodelovale na intervenciji zaključijo svoje vnose v
Vulkanu.
V tabeli osnovnih podatkov o intervencijah je na koncu vrstice povezava Povzetek s
pomočjo katere lahko odprete okno s podrobnejšimi podatki o intervenciji,

2. INTERVENCIJE - UREJANJE
V tem meniju urejate podatke o intervencijah, na katerih je sodelovala vaša enota, ter jih
pregledujete za organizacijsko podrejene enote.
Ko operater v regijskem centru za obveščanje odpre poročilo CO in vnese podatke o
aktivirani enoti, je v Vulkanu že možno pričeti vnašati podatke o sodelujočih članih in
uporabljeni opremi.
Podatke lahko izpolnjujejo:
 uporabnik pooblaščen za vnašanje podatkov za svojo enoto – za svojo enoto lahko vnaša
podatke za vse intervencije na katerih je enota sodelovala. Za ostale sodelujoče enote na
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intervenciji lahko vidi le kumulativne podatke. Z izpolnjevanjem podatkov lahko prične
takoj ko je v poročilo CO njegova enota vpisana kot aktivirana. Oseba pooblaščena za
vnos podatkov za svojo enoto mora imeti v administraciji v meniju intervencije >
urejanje nastavljeno pravico »administracija«

 vodja intervencije – lahko vnaša podatke za vse prostovoljne gasilske enote, ki so
sodelovale na intervenciji. Z izpolnjevanjem podatkov lahko prične po tem, ko je v poročilu
CO določen kot vodja intervencije. Vodja intervencije mora imeti v administraciji v
meniju intervencije > urejanje nastavljeno pravico »pisanje«
- vnos podatkov o sodelujočih članih
Po kliku na vrstico v tabeli s kumulativnimi podatki, s pomočjo gumba Dodaj odprete vnosno
masko za vnos podatkov o sodelujočih članih.

Kot datum in čas pričetka program predlaga podatek o aktiviranju enote. Vpišete število ur
sodelovanja in označite člane, ki so sodelovali na intervenciji (predlagajo se le aktivne vrste
članov) ter zapis shranite. Poleg števila ur se, na osnovi v ozadju vnesenega cenika,
izračuna tudi vrednot dela.
- vnos podatkov o uporabljeni opremi
Po kliku na vrstico v tabeli s kumulativnimi podatki, s pomočjo gumba Dodaj odprete vnosno
masko za vnos podatkov o uporabljeni opremi.

Za datum program predlaga podatek o aktiviranju enote. Vpišete število ur in označite
uporabljeno opremo, ter zapis shranite. Poleg števila ur se, na osnovi v ozadju vnesenega
cenika, izračuna tudi vrednot uporabljene opreme.
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Vnašate lahko le določene vrste opreme. V šifrantu opreme so te vrste označene v polju
spremljanje delovnih ur, vendar le pod pogojem, da imate tako opremo tudi vpisano v
evidenco vaše opreme.
3. INTERVENCIJE – PRED NASTAVLJENE OBDELAVE
V tem meniju sta pripravljeni dve obdelavi z vnaprej določenima vsebinama podatkov.
Uporabnik lahko določi:
 obdobje intervencij – datum prijave dogodka,
 organizacijo – v obdelavi se prikažejo podatki o intervencijah enote in njej podrejenih
enot,
 podskupino dogodkov.

Obrazložitev vsebine podatkov lahko vidite s pomočjo klika na

(vsebina obdelave).
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NAPREDOVANJA
Del programa NAPREDOVANJA je namenjen izvajanju aktivnosti v zvezi z napredovanji
članov gasilskih organizacij. Tako ta del programa obsega:
- testiranje pogojev za napredovanje,
- oblikovanje in obdelavo predlogov za napredovanje,
- izdelavo poljubnih pregledov in analiz podatkov
Osnovni pojmi in logika
Grafični prikaz poti in statusov dokumenta »Predlog za napredovanje«

-

-

udeleženci
o predlagatelj je organizacija, ki člana predlaga za napredovanje. Predlagatelj je
lahko katerikoli nivo gasilske organizacije. Predlog pa je možno dati za čine, ki
jih podeljuje enak ali višji nivo organizacije kot je predlagatelj.
o mnenjedajalec nastopa le v primeru, da je predlagatelj društvo, čin pa podeljuje
GZS. V tem primeru mora mnenje dati društvu organizacijsko nadrejena
gasilska zveza.
o reševalec predloga je nivo organizacije, ki ima pravico podelitve čina (glej
šifrant činov > pristojnost)
faze reševanja predloga (statusi) so:
o priprava predloga - predlagatelj je vsebino dokumenta že shranil, ni pa ga še
poslal naslednjemu udeležencu,
o poslano mnenjedajalcu – predlagatelj je predlog, ki ga rešuje poslal
mnenjedajalcu, ta pa ga še ni sprejel,
o mnenjedajalec sprejel, ureja – mnenjedajalec je predlog že sprejel in ga
obdeluje,
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-

-

o mnenjedajalec predlog zavrnil - mnenjedajalec je predlog zavrnil s tem je
obravnava predloga zaključena. Vzroki za zavrnitev so lahko različni od
nestrinjanja do tega, da je predlagatelj predlog poslal pomotoma,
o poslano reševalcu predloga – predlagatelj ali mnenjedajalec sta predlog
odposlala, reševalec pa ga še ni sprejel,
o reševalec sprejel, ureja – reševalec je predlog že sprejel in ga obdeluje,
o reševalec predlog zavrnil - reševalec predlog zavrnil s tem je obravnava
predloga zaključena. Vzroki za zavrnitev so lahko različni od nestrinjanja do
tega, da je bil predlog poslan pomotoma,
o zaključeno ugodno rešeno – predlagatelj je predlog ugodno rešil. Z dokončno
rešitvijo predloga se podeljeni čin tudi vpiše v evidenco člana.
možnost oddaje predloga v nadaljnjo obravnavo:
o predlagatelj lahko izdela (shrani) predlog ne glede na to, ali član izpolnjuje
zahtevane pogoje. Pri pošiljanju v nadaljnjo obravnavo (zaključi predlog) pa se
izvede testiranje izpolnjevanja pogojev, ki prepreči zaključevanje neustreznih
predlogov.
podpisniki predloga
o podpisnika predloga na vseh ravneh reševanja sta predsednik in poveljnik
organizacije. V sedanji fazi program preverja ali ima organizacija vpisano
aktivno funkcijo poveljnika. V naslednji stopnji bo kontrolirana še vpisana
funkcija predsednika.

1. NAPREDOVANJA > UREJANJE
V meniju napredovanja - urejanje lahko:
- vnašate in obdelujete predloge za napredovanje,
- skupinsko obdelujete predloge,
- izpisujete vnaprej oblikovan obrazec predlog za napredovanje
Vnos novega predloga za napredovanje
Po kliku na ukazni gumb Nov, v pripravljalnem delu ekrana, se odpre vnosa maska predloga.

V predlog vnesete podatke:
- predlog za – za kateri čin predlagate člana (predlagate lahko čin, ki ga podeljuje vaš
ali višji nivo gasilskih organizacij),
- član – člana ki ga predlagate (samo aktivne vrste članov),
- obrazložitev,
Vsi ostali podatki o članu in podpisnikih se prenesejo avtomatsko.
Pri shranjevanju podatkov (gumb shrani) se preverja podatek o vrsti člana. Pri pošiljanju v
nadaljnjo obravnavo (gumb zaključi) pa tudi izpolnjevanje pogojev za pridobitev čina. Član
mora pogoje za pridobitev čina izpolnjevati na dan pošiljanja predloga od predlagatelja v
nadaljnjo obdelavo.
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Nadaljnja obdelava predlogov za napredovanje
V naslednjih fazah reševanja lahko predloge obdelujete na dva načina:
- posamično:

Sprejemanje predloga (iz statusov poslano mnenjedajalcu ali reševalcu) s pomočjo ukaznega
gumba sprejmi.

Obdelava predloga (razvrščanje na sejo, vpis končne rešitve) z vnosom podatkov v poglavje
rešitev. Ob vnosu vmesnih podatkov (razvrščen na sejo) vsebino shranjujte (gumb shrani).
Po vnosu končne rešitve (zavrnjeno, ugodno rešeno) pa s pomočjo gumba zaključi predlog
dokončno zaključite.
- skupinsko
To je način, ki omogoča sprejem ali obdelavo več predlogov hkrati. Upoštevati morate, da pri
takem načinu dela vpisani podatki veljajo za vse izbrane predloge.

S pomočjo gumba obdelava, v pripravljalnem delu ekrana, odprete masko v kateri izberete
vrsto obdelave predlogov

V naslednjem koraku lahko z vnosom kriterijev določite katere predloge boste obdelovali.
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V naslednjem koraku pa vnesete podatke (v prikazanem primeru končno rešitev) za vse
označene predloge.

2. NAPREDOVANJA > TESTIRANJE
Meni napredovanja – testiranje je namenjen:
- testiranju izpolnjevanja pogojev za napredovanje,
- skupinski izdelavi predlogov za napredovanje.

V pripravljalnem delu ekrana izberete kriterije za katere želite testirati izpolnjevanje
izpolnjevanja pogojev. Med kriteriji je tudi polje za datum, v katerem je predlagan sistemski
datum. To pomeni, da se bodo med zadetki pojavili člani, ki izpolnjujejo pogoje na ta datum.
S spreminjanjem tega podatka lahko datumsko mejo poljubno spreminjate.
Pod kriteriji se vsakokrat izpišejo pogoji, ki jih član mora izpolnjevati za izbrani čin.
Po kliku na gumb išči se v delovnem delu ekrana izpiše seznam članov, ki izpolnjujejo
zahtevane pogoje.
Neposredno iz tega seznama lahko izdelate predloge za napredovanje:
- označite člane (potrditveno polje v seznamu) za katere želite izdelati predloge,
- vpišete obrazložitev (enaka bo na vseh predlogih),
- kliknete gumb izdelaj prijavo

-

pojavi se obvestilo o uspešno izdelanih predlogih (status shranjeno),
s potrditvijo (Ali želite zaključiti uspešno izdelane prijave – v redu).
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3. NAPREDOVANJA > POLJUBNI PREGLEDI
Meni je namenjen izdelavi poljubnih pregledov in analiz podatkov o predlogih za
napredovanja in njihovih rešitvah. Način dela je razložen v poglavju splošno o programu >
obdelave podatkov pregledi.
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ODLIKOVANJA
Del programa ODLIKOVANJA namenjen izvajanju aktivnosti v zvezi z odlikovanji gasilskih
organizacij in njihovih članov. Tako ta del programa obsega:
- testiranje izpolnjevanja pogojev za podelitev priznanj in odlikovanj članom gasilskih
organizacij,
- oblikovanju in obdelavi predlogov za podelitev priznanj in odlikovanj gasilskim
organizacijam in njihovim članom,
- izdelavi poljubnih pregledov in analiz podatkov o predlogih za priznanja in odlikovanja
članom organizacij,
- izračunu letnih kvot za odlikovanja za raven gasilskih zvez.

Osnovni pojmi in logika
Logika delovanja programa, faze reševanja predlogov ter osnovni pojmi so identični
predlogom za napredovanja. Razlika je le v testiranju izpolnjevanja pogojev pri pošiljanju
predlogov v nadaljnjo obdelavo. Tudi tu se izvede testiranje, ob tem pa program le opozori na
neizpolnjevanje pogojev, dopusti pa pošiljanje takih predlogov naprej.
Šifrant odlikovanj vključuje tudi priznanja in odlikovanja Civilne zaščite. Ta se vpisujejo
neposredno v evidenco organizacij in članov in zanje ni možna izdelava predlogov.

1. ODLIKOVANJA > UREJANJE
V meniju odlikovanja - urejanje lahko:
- vnašate in obdelujete predloge za odlikovanja članom gasilskih organizacij,
- skupinsko obdelujete predloge,
- izpisujete vnaprej oblikovan obrazec predlog za odlikovanje člana gasilske organizacije
Vnos novega predloga za napredovanje
Postopek je identičen kot pri delu s predlogi za napredovanje.
Podatki o članu in podpisnikih se prenesejo avtomatsko (poleg predsednika in poveljnika je
podpisnik tudi predsednik komisije za odlikovanja.
Pri shranjevanju podatkov se preverja podatek o vrsti člana. Nekatera odlikovanja je možno
podeliti le aktivnim vrstam članov (glej šifrant odlikovanj – prejme član)
Pri pošiljanju v nadaljnjo obravnavo (gumb zaključi) pa tudi izpolnjevanje pogojev za
pridobitev odlikovanja. Član mora pogoje za pridobitev odlikovanja izpolnjevati na dan
pošiljanja predloga. Program zgolj opozori na neizpolnjevanje pogojev.
Nadaljnja obdelava predlogov za napredovanje
V naslednjih fazah reševanja lahko predloge obdelujete:
- posamično,
- skupinsko

2. ODLIKOVANJA > TESTIRANJE
Meni odlikovanja – testiranje je namenjen:
- testiranju izpolnjevanja pogojev za odlikovanja članov gasilskih organizacij,
- skupinski izdelavi predlogov za člane.
Postopki si identični kot v delu programa napredovanje > testiranje.
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3. ODLIKOVANJA > IZRAČUN (letnih kvot)
V tem delu programa uporabnik na ravni GZS izračuna letne kvote za odlikovanja. Kvote
odlikovanj se izračunavajo za raven gasilskih zvez. Osnova za izračun letne kvote za
posamezno gasilsko zvezo je število članov (društev, ki spadajo v zvezo) in okrogle (10
letnice, 100 letnice) društev in zveze.

4. ODLIKOVANJA > - REALIZACIJA (prikaz stanja kvot)
V meniju odlikovanja > realizacija se v tabeli prikažejo podatki o:
odobreno – odobrena količina odlikovanj na osnovi izračuna kvote odlikovanj,
podeljeno – zaključeni ugodno rešeni predlogi za člane in gasilske organizacije,
v postopku – število predlogov, ki so še v postopku za posamezno leto,
razlika – razlika med odobreno količino in številom podeljenih odlikovanj
Pri prikazovanju števila podeljenih odlikovanj in predlogov v postopku je potrebno upoštevati
sprejeta merila, ki določajo katera odlikovanja in za katere vrste članov se štejejo v
realizacijo.
Stanje odobrenih in podeljenih odlikovanj se prikazuje:

V meniju odlikovanja >realizacija

Za uporabnike na ravni gasilskih zvez ob vstopu v menije:
- odlikovanja > urejanje,
- odlikovanja > urejanje organizacija
za obdobje treh let.

5. ODLIKOVANJA > UREJANJE ORGANIZACIJA
V meniju odlikovanja – urejanje organizacija lahko:
- vnašate in obdelujete predloge za odlikovanja gasilskih organizacij,
- skupinsko obdelujete predloge,
- izpisujete vnaprej oblikovan obrazec predlog za odlikovanje gasilske organizacije
Način dela pri vnosu in obdelavi dokumenta je enak kot pri predlogu za člana. V postopku
pošiljanja predlogov zaenkrat ni vgrajenih testiranj.
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6. ODLIKOVANJA > POLJUBNI PREGLEDI
Meni je namenjen izdelavi poljubnih pregledov in analiz podatkov o predlogih za priznanja in
odlikovanja članov gasilskih organizacij in njihovih rešitvah. Način dela je razložen v poglavju
splošno o programu > obdelave podatkov pregledi.
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USPOSABLJANJA
Del programa USPOSABLJANJA je namenjen:
- izvajanju postopkov v zvezi z organizacijo izobraževanja (od predloga za organizacijo do
zaključka izobraževanja,
- izvajanju postopkov v zvezi z oblikovanjem in obdelavo prijav na izobraževanje,
- testiranju izpolnjevanja pogojev za izobraževanje,
- izpisovanju različnih vnaprej oblikovanih obrazcev
Osnovni pojmi in logika delovanja programa
V tem delu programa so sedaj združene aktivnosti organizacije izobraževanja in prijav na
izobraževanje. Osnovno načelo je, da se je možno prijaviti le na izobraževanje, ki ga je
organizator razpisal. Torej se aktivnosti organizacije izobraževanja in prijave na
izobraževanje tesno prepletajo oziroma so v medsebojni odvisnosti.
Faze (statusi) organizacije izobraževanja:
V prvi fazi še niso vključene vse predvidene faze organizacije izobraževanja. Izpuščene so
zlasti potrjevanja s strani organizacij, ki nadzirajo izvajanje izobraževanja. S tem je
uporabnikom dana možnost postopnega privajanja na nov način dela.
- (1) predlog za organizacijo tečaja – v tej fazi organizator vnese osnovne podatke o
izobraževanju, ki ga namerava organizirati (vrsto izobraževanja, pričetek tečaja, datum
pričetka prijav, predvideno število tečajnikov, oznako tečaja,..) Prijave še niso možne.
- (2) odobritev predloga za organizacijo tečaja – ta faza se izvaja pri organizaciji
nadzorniku. Za izobraževanja, ki jih organizira GD je to običajno nadrejena GZ, za
tečaje v organizaciji GZ pa GZS. Nadzorna organizacija lahko organizacijo
izobraževanja odobri, zahteva dopolnitev podatkov ali izobraževanje v celoti zavrne.
- (4) prijava tečajnikov in tečaja – po potrditvi predloga za organizacijo tečaja,
organizator lahko prične z zbiranjem prijav in sestavljanjem urnika izobraževanja. .
- (6) odobritev organizacije tečaja – ko organizator zbere vse prijave in sestavi urnik
vključno s seznamom predavateljev, nadzorna organizacija sezname pregleda in
odobri pričetek izvajanja tečaja. Prijave v tej fazi niso več možne
- (8) odobritev organizacije tečaja – poveljnik – po potrditvi organizacije tečaja s strani
nadzorne organizacije, mora odobritev dati še poveljnik nadzorne organizacije.
- (9) zaključene prijave, izvajanje tečaja – organizator v tej fazi vnese podatke o
prisotnosti tečajnikov, končno oceno (zaenkrat se ocene po predmetih še ne vnašajo)
in podatke o tečajnikih, ki morajo tečaj ponavljati.
- (11) potrditev poročila o zaključku – sledi faza treh potrditev. Prvo potrditev zaključka
tečaja opravi nadzornik tečaja. V največ primerih je to poveljnik nadzorne organizacije.
Izjema so nekateri tečaji (tečaj za vodjo enote, tečaj za vodjo enot, tečaj za orodjarja,
tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko športnih disciplin) ko je poveljnik nadzorne
organizacije poveljnik GZS, nadzorna oseba pa regijski poveljnik.
- (12) potrditev ustreznosti organizacije tečaja. Druga je potrditev s strani nadzorne
organizacije,
- (14) potrditev ustreznosti organizacije tečaja – poveljnik. Tretja pa s strani poveljnika
nadzorne organizacije.
- (15) vpis rezultatov izobraževanja – organizator v tej fazi vpiše datum zaključka
izobraževanja, številke potrdil, in za tečaje, ki pomenijo tudi napredovanje v višji čin
pripravi osnutke predlogov za napredovanje.
- (16) zaključen tečaj – po izvedbi vseh navedenih postopkov organizator tečaj zaključi.
V fazi zaključka se na dokumente in evidenco člana tudi dejansko vpišejo rezultati
izobraževanja.
45

Organizatorji izobraževanj
Organizatorji izobraževanj so v večini primerov znani vnaprej. Vsak nivo gasilske organizacije
je pristojen za določene vrste izobraževanj. V izjemnih primerih (več gasilskih zvez organizira
skupen tečaj za vodjo enote). V tekih primerih lahko organizacijo posameznega tečaja
prevzame višji nivo gasilske organizacije in za konkreten tečaj zbira tudi prijave.
Faze (statusi) reševanja prijav na tečaj
- priprava prijave – pogoj v organizacija tečaja – status prijava tečajnikov in tečaja
Predlagatelj ni več samo matično društvo ampak je lahko tudi eden od višjih
nivojev. Torej velja načelo, da je lahko predlagatelj nižji ali enak nivo, kot je
predvideni organizator izobraževanja. V tem statusu je prijava še pri predlagatelju
in se lahko tudi zbriše.
- poslano mnenjedajalcu – predlagatelj lahko odpošlje prijavo če je status
organizacije tečaja – prijava tečajnikov in tečaja. Ko predlagatelj pošlje prijavo v
nadaljnjo obdelavo program testira izpolnjevanje pogojev prijavljenega člana. V
kolikor član na dan pričetka tečaja ne izpolnjuje pogojev je ne more odposlati.
Mnenjedajalec je vedno gasilska zveza. Ta status pomeni, da je predlagatelj
prijavo že odposlal mnenjedajalec pa je še ni sprejel. Prijava je v tem statusu lahko
le v primeru, da je predlagatelj društvo, organizator pa regija ali GZS.
- mnenjedajalec sprejel ureja – mnenjedajalec je prijavo sprejel ni pa še vpisal
dokončne rešitve. Ko predlagatelj odpošlje prijavo ima mnenjedajalec 14 dni časa
da jo obdela - odpošlje organizatorji izobraževanja. Če to ne stori v predvidenem
času se prijava samodejno zavrne.
- mnenjedajalec zavrnil – mnenjedajalec je prijavo zavrnil (to opcijo uporabljajte tudi
pri napačnih, podvojenih prijavah,…). S tem je prijava dokončno obdelana.
- poslano organizatorju tečaja – predlagatelj ali mnejedajalec lahko odpošljeta
prijavo če je status organizacije tečaja – prijava tečajnikov in so prijave že možne
glede na datum prijav od…. Pri pošiljanju prijave v nadaljnjo obdelavo program
testira izpolnjevanje pogojev prijavljenega člana. V kolikor član na dan pričetka
tečaja ne izpolnjuje pogojev je ne morete odposlati.
- organizator sprejel ureja – organizator izobraževanja je prijavo sprejel in čaka na
obdelavo. Organizator prijave iz predhodnega statusa lahko sprejema tudi po tem
ko je organizacija tečaja že v statusu zaključene prijave izvajanje tečaja.
- organizator zavrnil - organizator je prijavo zavrnil (to opcijo uporabljajte tudi pri
napačnih, podvojenih prijavah,…). S tem je prijava dokončno obdelana
- potrditev prijave – organizator potrjuje ustreznost prijave. Tečajnik čaka na
razporeditev na tečaj. Postopek obdelave prijave poteka do te faze v meniju
usposabljanja > urejanje, od tukaj dalje pa se prijave obdelujejo v meniju
usposabljanje > organizacija tečaja.
- razporejen na tečaj – v fazi razporejanja tečajnikov na tečaje lahko organizator:
o tečajnika razporedi na tečaj za katerega je prijavljen,
o prerazporedi na drug tečaj (drug razpisan termin za to vrsto izobraževanja),
o da tečajnika na čakanje (če je preveč prijavljenih in se na drug termin še ni
možno prijaviti.
- zaključeno opravil tečaj – tečajnikom, ki so uspešno zaključili usposabljanje se
vpiše pozitivna zaključna ocena
- zaključeno ni opravil – s tem ko organizator vpiše to oceno je prijava dokončno
zaključena. Za ponovno udeležbo na tovrstnem izobraževanju je potrebno narediti
novo prijavo.
- ponovno na tečaj – prijave tečajnikov, ki dobijo to oceno ostanejo v evidenci.
Organizator takega tečajnika lahko:
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o prerazporedi na drug tečaj (drug razpisan termin za to vrsto izobraževanja),
o da tečajnika na čakanje.

Grafični prikaz delovanja sistema izobraževanja.
1. USPOSABLJANJA > ORGANIZACIJA TEČAJA
Modul vsebinsko pokriva izvajanje aktivnosti, ki jih izvaja organizator izobraževanja:
- vsi postopki v zvezi z organizacijo izobraževanja,
- obdelava prijav tečajnikov od trenutka ko je prijava na tečaj potrjena
V prvem koraku (predlog za nov tečaj) vnesete podatke o tečaju, ki ga nameravate
organizirati:
- vrsto usposabljanja,
- datum predvidenega pričetka tečaja – podatek je važen zaradi tega ker program pri
odpošiljanju dokumenta preverja ali tečajnik na dan pričetka izpolnjuje pogoje,
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-

datum prijav od – podatek je važen saj predlagatelji lahko odpošljejo prijave le od
tega datuma dalje,
datum prijav do – informativen podatek
predvideno število tečajnikov – predlagano število, lahko spremenite. Na tečaj se
bo lahko prijavilo največ 20% več tečajnikov kot je predvideno število.
oznaka tečaja – glede na to, da boste konkreten tečaj velikokrat iskali prav po
njegovi oznaki priporočamo, da si izdelate nek enoten način označevanja.

Po shranjevanju vnesenih podatkov dobi tečaj status predlog za organizacijo tečaja, po
zaključku pa odobritev predloga za organizacijo tečaja.
V drugem koraku (odobritev predloga za organizacijo tečaja) organizacija nadzornik dobi
izobraževanje v odobritev.

Možnosti organizacije nadzornika:
 odobri – nadzorna organizacija odobri začetek zbiranja prijav in izvajanja ostalih
aktivnosti v zvezi z organizacijo izobraževanja. Tečaj dobi status prijava tečajnikov
in tečaja.
 pošlji v dopolnilo – tečaj se vrne k predlagatelju v dopolnitev (status dopolnitev
predloga za org. tečaja). Po dopolnitvi podatkov s strani organizatorja, ga nadzorna
organizacija zopet prejme v odobritev.
 zavrni – nadzorna organizacija ni odobrila izobraževanja. Tečaj dobi status
zaključeno zavrnjeno.
Tretji korak (prijava tečajnikov in tečaja) organizacije tečaja. Prijave na tak tečaj so že
možne. Naloge organizatorja tečaja so, da v tej fazi pripravi:
 urnik izobraževanja,
 razporedi prijavljene tečajnike,
 določi datum zaključnega izpita in sestavo izpitne komisije
Urnik izobraževanja
Začetni predlog urnika program sestavi na osnovi predmetnika predvidenega za posamezno
vrsto izobraževanja. Čas trajanja posamezne ure je 45 min, ter 5 min odmora med urami. Za
datum pričetka vzame datum predvidenega pričetka izobraževanja.
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Predlagani urnik lahko spremenite. Vpišite pričetek in konec ure (ura od... ura do), ter s
pomočjo gumba (popravi čase navzdol) preračunate pričetke in konce vseh zapisov za
vnesenim popravkom. Pri sestavi urnika se držite pravila, da ura traja 45 min, saj že program
naredi toliko zapisov predmeta kolikor je predvidenih ur po predmetniku.

Predavatelje vnašate s pomočjo ukaznega gumba na koncu vrstice, ki odpre šifrant
predavateljev. Prikažejo se le predavatelji, ki ta predmet predavajo. V prvi fazi izberete
predavatelja (lahko tudi več predavateljev) V drugi pa za izbrani zapis ali celoten predmet
vpišete predavatelje v urnik.

Urnik pa lahko sestavite tudi s pomočjo kopiranja urnika enega prejšnjih istovrstnih tečajev.
Vnesete ID in uro pričetka tečaja (za datum se upošteva datum predvidenega pričetka
tečaja). V tem primeru se skopira celoten urnik vključno s predavatelji. Spremembe vnesete
po prej opisanem postopku.
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Razporejanje tečajnikov

Potrjene prijave tečajnikov obdelate tako, da tečajnike:
 razporedite na tečaj
 ali tečajnika razporedite na čakanje
Po vnosu vseh potrebnih podatkov ta status zaključite (ukazni gumb zaključi)
Sledi status odobritve organizacije tečaja s strani nadzorne organizacije. V tej fazi
nadzorna organizacija pregleda podatke o razporejenih tečajnikih in urnik ter,

izmed članov izpitne komisije, določi predsednika komisije. Po odobritvi (gumb odobri) sledi
še potrditev organizacije s strani poveljnika nadzorne organizacije.
Odobritev organizacije tečaja – poveljnik. V tem statusu poveljnik pregleda podatke in še
on odobri nadaljevanje izvajanja tečaja.
Zaključene prijave izvajanje tečaja – organizator izobraževanja v tem statusu:
- vnese podatke o prisotnosti tečajnikov,
- vnese podatke o ocenah
- lahko vnese še morebitne zadnje popravke urnika tečaja
Vnos podatkov o prisotnosti tečajnikov
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Organizator na osnovi vodenja list prisotnosti in zahtevanega procenta obvezne prisotnosti
sam ugotavlja ali je bila tečajnikova prisotnost zadostna. V program vnese le končen rezultat
prisotnosti (prisoten DA/NE)
Vnos podatkov o ocenah
V končni verziji organizacije izobraževanja bo organizator izobraževanja vnesel:
- ocene po posameznih predmetih
- končno oceno tečaja.
Trenutno se vnaša le končna ocena tečaja.

Za vnos ocen program predlaga le tečajnike, ki so imeli zadostno prisotnost na tečaju.
Vnesete lahko oceno:
- opravil,
- ni opravil,
- ponovno na tečaj,
Potrditev poročila o zaključku

Nadzornik izobraževanja pregleda podatke in odobri izvajanje nadaljnjih postopkov
organizacije tečaja.
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Potrditev ustreznosti organizacije tečaja

Nadzorna organizacije pregleda podatke in odobri izvajanje nadaljnjih postopkov organizacije
tečaja.
Potrditev ustreznosti organizacije tečaja - poveljnik

Poveljnik nadzorne organizacije pregleda podatke in odobri izvajanje nadaljnjih postopkov
organizacije tečaja.
Vpis rezultatov izobraževanja
Po izvršenih potrditvah organizator tečaja lahko dokončno zaključi tečaj. V fazi vpisa
rezultatov vnese še podatke:
- datum zaključka izobraževanja – ta datum bo v evidenci člana vpisan kot datum
opravljenega izobraževanja,

-

številko potrdila,
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-

v primeru, da gre za tečaj, ki povzroči tudi napredovanje v višji čin, označi uspešne
tečajnike za katere želi, da se samodejno izdelajo predlogi za napredovanje,

razporedi ponavljalce na čakanje ali drug ustrezen tečaj na katerega se je možno
prijaviti.
Po vnosu vseh navedenih podatkov tečaj zaključi (ukazni gumb zaključi). Šele takrat se tudi
dejansko izvede postopek:
- vpisa opravljenega izobraževanja v evidenco člana,
- izdelave predlogov za napredovanje,
- razporedi ponavljalce na izbrane tečaje ali čakanje.
-

2. USPOSABLJANJE > UREJANJE
Meni je namenjen izdelavi in obdelavi prijav na razpisana izobraževanja.

Ob vstopu v meni se v delovnem delu ekrana izpiše tabela tečajev ki so v statusu prijava
tečajnikov in tečaja.

Postopek vnosa dokumenta je enak kot v poglavjih predlogov za napredovanja in
odlikovanja. Posebnost je le v tem, da se po izbrani vrsti izobraževanja pod poljem oznaka
tečaja pokažejo le oznake, za katere so možne prijave.
Medtem ko dokument potuje od predlagatelja do organizatorja izobraževanja, organizator
lahko prijave na tečaj zaključi. V tem primeru se prijava na ravni predlagatelja in
mnenjedajalca ustavi. V kolikor je za to vrsto izobraževanja razpisan drug tečaj, se spremeni
oznaka tečaja in prijavo lahko odpošljete.

3. USPOSABLJANJE > TESTIRANJE
Meni testiranje je namenjen testiranju izpolnjevanja pogojev za izobraževanja

53

Poleg funkcije testiranja, pa lahko neposredni iz tega menija izdelate ter odpošljete prijave.
Ko izberete vrsto izobraževanja in izvedete testiranje, se v primeru, da so možne prijave
pokaže tudi spisek oznak tečajev. Izberete tečaj, napišete obrazložitev in označite člane za
katere želite izdelati prijave. S pomočjo gumba izdelaj prijavo se izdelajo vse prijave hkrati.

V posebnem oknu program obvesti koliko je bilo uspešno izdelanih prijav. Neposredno iz
tega menija prijave lahko tudi odpošljete.

4. USPOSABLJANJE > POLJUBNI PREGEDI
Meni je namenjen izdelavi poljubnih pregledov in analiz podatkov o prijavah na izobraževanja
članov gasilskih organizacij in rezultatih izobraževanja. Način dela je razložen v poglavju
splošno o programu > obdelave podatkov pregledi.
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TEKMOVANJA
Del programa tekmovanja, ki se izvaja v Vulkanu je povezan z namenskim programom za
izvedbo gasilskih tekmovanja (program tekmovanja). Namenjen je izvedbi celotnega
postopka organizacije tekmovanja (razpis, prijave, obdelava rezultatov, beleženje dela
tekmovalcem in organizatorjem,..)
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru Vulkana:
 priprava podatkov o članih in gasilskih organizacijah za prenos v program tekmovanja,
 razpis tekmovanja,
 prijava ne tekmovanje,
 prenos podatkov o tekmovanju, organizatorjih in ekipah v program tekmovanja,
 uvoz podatkov o tekmovalcih,
 zaključek tekmovanja (tekmovanje se zaključi, udeležencem se aktivnost zabeleži v
opravljeno delo)
Aktivnosti, ki se izvajajo v programu tekmovanja:
 uvoz podatkov o članih in gasilskih organizacijah,
 uvoz podatkov o tekmovanju in prijavljenih ekipah,
 obdelava rezultatov tekmovanja,
 prenos podatkov o tekmovalcih v Vulkan,

1. TEKMOVANJA > RAZPIS
Meni je namenjen izvedbi aktivnosti vezane na razpis tekmovanj in obdelavo prijav.
Razpis novega tekmovanja
Tekmovanje lahko razpiše GZ, regija ali GZS. V prvem koraku vnesemo osnovne podatke

 vrsta tekmovanja – pri vrsti tekmovanja na nivoju GZ in regije ni posebnosti. Razpisovalec
GZS lahko izbere:
o pokalno tekmovanje GZS – vključi se dodatno polje število tekmovanj. V okviru
enega razpisanega tekmovanja je lahko več tekmovanj (več organizatorjev).
Prijava na tekmovanje velja za vsa tekmovanja.
o državno tekmovanje – vključi se dodatna tabela, ki omogoča vnos omejitvenih
kriterijev (samo ekipe ki so imajo pravico nastopa – društvo + kategorija)
 naziv tekmovanja,
 datum prijav do – datum do katerega mora biti prijava v statusu »poslano organizatorju
tekmovanja«
 samo člani z veljavno izkaznico – pred nastavljeno je polje označeno. To pomeni, da na
tekmovanje lahko prijavite le tekmovalce, ki imajo veljavno gasilsko izkaznico (izjema
pionirji in mladinci).
V drugem koraku določite:
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 kategorije in discipline – pomembnost discipline; v primeru enakega rezultata je boljša
ekipa, ki je dosegla boljši rezultat v pomembnejši disciplini. Bolj pomembna je disciplina z
večjo številko,
 tekmovanje razpisano za GO – na tekmovanje se lahko prijavijo vsa, tej organizaciji,
podrejena društva. Opcija se uporablja če je razpisovalec GZ in želite, da se na
tekmovanje prijavijo tudi društva drugih zvez.
 organizator tekmovanja – določite organizatorja tekmovanja
Potrditev organizacije tekmovanja
Organizacijo tekmovanja mora potrditi poveljnik nadrejene organizacije, ki je tekmovanje
razpisala (razpiše GZ – potrdi poveljnik regije).

Obvestilo o tem, da mora potrditi organizacijo tekmovanja poveljnik vidi na prvi strani
programa,

pri neposrednem vstopu v meni tekmovanja > organizacija pa mora posebej vklopiti opcijo
»tudi podrejene organizacije.
Poveljnik lahko tekmovanje:
 potrdi – po potrditvi tekmovanje dobi status »razpisano«, na tekmovanje se je možno
prijaviti,
 pošlje v dopolnitev – razpisovalec dopolni morebitne pomanjkljivosti in ponovno pošlje v
potrditev
 zavrne – organizacija tekmovanja zavrnjena (končen status).

V okviru postopka potrditve določi tudi nadzornika tekmovanja. Nadzornik tekmovanja je
lahko le član z opravljenim tečajem za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin.
Podatke o nadzorniku lahko vnesete na dva načina:
 če je nadzornik iz ene od podrejenih organizacij (praviva vpogleda v članstvo) s pomočjo
šifranta
 če nadzornik ni iz ene od podrejenih organizacij pa s pomočjo kontrolnega niza podatkov
(ID člana, priimek, ime).
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Tak način vnosa velja tudi za ostale skupine sodelujočih pri organizaciji tekmovanja
(tekmovalni odbor, sodniki na tekmovališču, komisija A in B, ostale službe).
Vnos članov ostalih služb organizacije tekmovanja, časovnica tekmovanja, izvoz
podatkov o tekmovanju
Po potrditvi organizacije tekmovanja s strani poveljnika, lahko razpisovalec vnese podatke o
članih služb, ki sodelujejo pri organizaciji tekmovanja .
 tekmovalni odbor - lahko član z opravljenim tečajem za sodnika gasilskih in gasilskošportnih disciplin,
 sodniki na tekmovališču - lahko član z veljavnim testiranjem sodnikov gasilskih in
gasilsko-športnih disciplin,
 komisija A in B - lahko član z veljavnim testiranjem sodnikov gasilskih in gasilsko-športnih
disciplin,
 ostale službe – lahko vsak član z aktivno vrsto člana.
Kot časovnico tekmovanja lahko pripnete dokument, ki ste ga predhodno pripravili. Pripeti je
možno dokumente vrste .pdf in .xlsx, .xls.
Podatke o tekmovanju lahko izvozita razpisovalec ali organizator tekmovanja. Izvoz in
kasnejši uvoz v program tekmovanja poteka s pomočjo .xml datoteke. Izvozijo se podatki o:
 tekmovanju (naziv, organizator, kraj, datum),
 prijavljenih ekipah (društvo, naziv ekipe, podatki o tekmovalcih).
Sprejem prijav
Razpisovalec tekmovanja lahko prijave sprejema

v meniju tekmovanja > razpis

ali neposredno na prijavi. Razpisovalec ima prijavo pravico tudi zavrniti.
Zaključek tekmovanja
Po izvedbi tekmovanja lahko razpisovalec ali organizator tekmovanje zaključita. V okviru
zaključka tekmovanja se:
 uvozi podatke o tekmovalcih – datoteka se pripravi v programu tekmovanja,
 vpiše podatek o številu ur sodelovanja na tekmovanju za tekmovalce, sodnike na
tekmovališču, tekmovalni odbor, sodnike komisij A in B ter ostalih služb,
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Z zaključkom tekmovanja se tekmovalcem in ostalim sodelujočim delo vpiše v evidenco
člana ter tekmovanje zaključi. S tem ni več možno spreminjanje podatkov.

2. TEKMOVANJA > PRIJAVA
V meniju prijava društva lahko prijavljajo ekipe na razpisana tekmovanja.

Po vstopu v meni se v delovnem delu ekrana izpišejo podatki o tekmovanjih na katere se je
možno prijaviti.
V prvem koraku izdelave prijave izberete tekmovanje in osnovne podatke o enoti
(organizacija, kategorija, naziv,…). V drugem koraku pa tekmovalce.
S pomočjo ukaznega gumba »Pošlji« prijavo zaključite in jo pošljete v nadaljnjo obravnavo.
Prijavo na tekmovanje mora praviloma potrditi nadrejena gasilska zveza. Izjema so prijave na
tekmovanja, katerih razpisovalec je nadrejena gasilska zveza.
3. TEKMOVANJA > ČLANI / PROGRAM
V meniju član / program lahko:
 v program tekmovanja izvozite bazo članov in gasilskih organizacij. S pomočjo .xml
datoteke lahko izvozite in kasneje uvozite v program tekmovanja podatke o članih, ki jih
imate glede na svoj nivo pravico pregledovati in podatke o vseh gasilskih organizacijah,
 namestite in posodabljate namenski program tekmovanja.
o namestitev poteka tako, da v Vulkanu

kliknete na ustrezno povezavo »tukaj«,
o posodabljanje - računalnik na katerem je nameščen program povežete na
internet in zaženete program tekmovanja, posodabljanje se izvede samodejno.
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