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Zadeva: Internet strani Gasilske zveze Škofja Loka
Kot najbrž že veste, so 5. septembra zaživele spletne strani naše gasilske zveze. Spletno
stran lahko poiščete s pomočjo internet iskalnikov ali pa v svoj internet brskljalnik vpišete
naslednji naslov: http://www.gzveza-skofjaloka.si Na teh straneh boste lahko poleg
podatkov o sami zvezi, njenih organih in komisijah, servisu, muzeju itd. pod rubriko NOVICE
našli tudi vso gradivo, ki ga sicer zveza pošilja tudi po pošti. Z mesecem oktobrom bomo
namreč na straneh objavljali vse rezultate tekmovanj v okviru zveze, vse razpise in vabila
raznih komisij zveze, kot tudi ostale novice s področja našega delovanja.
Nekaj prostora je namenjenega tudi osnovni predstavitvi posameznih prostovoljnih društev.
Tako je v rubriki DRUŠTVA seznam vseh društev, vključenih v zvezo, za vsako društvo pa
bomo zapisali tudi osnovne podatke o ustanovitvi, naslov, telefon, e-pošto društva, zaželena
je tudi slika gasilskega doma in kontaktni podatki o predsedniku, poveljniku in tajniku društva.
Ker zveza ne razpolaga z vsemi temi podatki naprošamo društva, da v čim krajšem možnem
času izdelovalcu spletnih strani posredujete te podatke. Predlagamo, da si ogledate spletne
strani zveze in rubriko DRUŠTVA. Tam poiščite svoje društvo, preverite že vpisane podatke
in pošljite morebitne popravke in manjkajoče podatke na e-naslov igor.jurican@krajnik.si
ali pa kar preko spletnega obrazca; povezavo nanj najdete na spletnih straneh zveze
povsem na dnu vsake strani.
Zaželeni so seveda tudi vsi drugi predlogi v zvezi s spletno predstavitvijo, tudi te pošljite na
prej omenjeni naslov.
V okviru gostovanja Gasilske zveze Škofja Loka je prostor za omenjene osnovne podatke
društev brezplačen. Ponujamo pa vam tudi možnost, da se vsako društvo predstavi bolj
podrobno s svojo lastno spletno predstavitvijo. Primer takšne predstavitve za PGD Virmaše –
Sv. Duh si lahko ogledate na naslovu http://www.pgdvirmase.gzveza-skofjaloka.si
Vsakemu prostovoljnemu društvu lahko ponudimo lasten poddomenski naslov v obliki
http://www.pgdimedrustva.gzveza-skofjaloka.si Društvo si potem lahko samo izdela
svojo spletno predstavitev, ali pa jim izdelavo spletne predstavitve priskrbimo mi. Cena
izdelave je seveda odvisna od podrobnosti predstavitve, vsekakor pa bo precej nižja od sicer
veljavnih cen na trgu. Za ponudbe se interesenti lahko obrnejo neposredno name na prej
omenjeni e-poštni naslov ali telefon 041 / 600 284. Cena gostovanja spletne strani
posameznega društva je odvisna od števila društev, ki bi se za to odločila. V primeru, da bi
vseh 31 društev gostovalo v okviru zveze, bi bila cena gostovanja za društvo cca. 200
SIT/mesečno oz. 2.400,00 SIT letno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s tem dopisom sem vam na voljo,

Igor Juričan l.r.

