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GASILSKIM ZVEZAM  

ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS 

 

Zadeva: ZBIRANJE PODATKOV O SODELUJOČIH PROSTOVOLJNIH GASILCIH NA 

INTERVENCIJAH ZA OBDOBJE 19. 10. 2020 – 28. 2. 2021 - ponovno 

Spoštovani. 
 
Na osnovi dopisa z dne 2. 4. 2021 in analize stanja na dan 12. 4. 2021 vas ponovno 

pozivamo, da zaključite vsa poročila o gasilskih intervencijah v Spinu in Vulkanu v obdobju 

19. 10. 2020 – 28. 2. 2021.  

 

Skrajni rok za  zaključek poročil je do nedelje,   18. 4.  2021, do  24.00 ure.  

 

Podatki o opravljenih urah prostovoljnih gasilcev na rednih gasilskih intervencijah v času 

epidemije bodo črpani iz programa Vulkan in Spin, pri čemer se bo podatek o številu gasilcev 

in urah upošteval iz Spina, iz Vulkana pa osebni podatki o sodelujočih gasilcih.  

Število sodelujočih članov v Vulkanu ne sme biti večje kot število sodelujočih članov na 

intervenciji v Spinu. 

 

Na dan 12. 4. 2021 je v Vulkanu stanje nezaključenih poročil o intervencijah v obdobju 

19.10.2020 – 28.2.2021 sledeče: 

- 476 neizpolnjenih;  

- 17 shranjenih;  

- 384 delno zaključenih. 

 

Pomembno je, da zaključite poročilo o sodelujočih članih z gumbom »Zaključi«: 

 
 
V Vulkanu mora imeti torej poročilo o sodelujočih članih na intervenciji status »zaključen«,  
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Pomembno je tudi, da v Vulkanu ažurirate »vrste člana« in ostale osebne podatke 

sodelujočih gasilcev na intervencijah. 

 

Delovna skupina, imenovana s strani generalnega direktorja URSZR, bo po 18. 4. 2021 začela 

z obdelavo podatkov, ki bodo osnova za izplačila Covid dodatka za navedeno obdobje. 

 

Prosimo, da z rednim izpolnjevanjem in zaključevanjem poročil o intervencijah v Spinu in 

Vulkanu nadaljujete tudi v bodoče.  

 

Gasilske zveze prosimo, da obvestite vsa svoja društva. 

 

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!« 

  

           Poveljnik: 

                        Franci Petek 

                                                                                                                                  
            


