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OSNOVNE LASTNOSTI

• Aplikacijo VG smo razvili za ZGS in GIS za namene 
JGS-PPD in področje varstva gozdov.

• Uporabniki računalniške aplikacije EVG bodo izključno 
(ZGS in GIS): revirni gozdar, vodja krajevne enote, 
vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov na OE, 
vodja OE, oddelek za gojenje in varstvo gozdov na CE 
in oddelek za varstvo gozdov na GIS. 

• Dostop je omejen z uporabniškim imenom in geslom. 
Pravice v programu dodeljene glede na uporabnika.
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NAČELA IN USMERITVE PRI RAZVOJU

• Sistem je uporaben pripomoček na vsaki ravni ZGS,
• olajša, izboljša in pohitri delovni proces,
• povečal bo kakovost poročil in zagotavljal 

uniformiranost poročil,
• je enostaven za uporabo,
• je prijazen do uporabnika,
• ni podvajanja vnosov istih podatkov,
• omogoča sledljivost in kontrolo zapisov.
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POTEK DELA

• Sestanek na CE ZGS: Jošt Jakša, mag. Živan Veselič, 
Zoran Grecs, Marija Kolšek, prof. dr. Dušan Jurc,  8. 11. 
2011.

• Kolegij odseka za gojenje in varstvo gozdov ZGS, 9. 11. 
2011.
PRIPOMBE, DODATKI, SPREMEMBE

• Zaustavitev razvoja do prejetja vzorčnega izvoza 
podatkov iz xTi in xGj, 10. 2. 2012.

• Dokončanje aplikacije: dopolnitev, spremembe, dodatki, 
izboljšave, 6. 6. 2011 predstavitev vodji službe za 
varstvo gozdov – Mariji Kolšek.
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KAKO NAPREJ?

• Testiranje aplikacije na ZGS.
• Namestitev aplikacije VG končnemu 

uporabniku. 
• Izobraževanje uporabnikov.

Nov cilj začetka uporabe:
januar 2013
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OBRAZCI

• Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov (ŠD) žive in 
nežive narave v gozdu (Priloga 7 PVG) in 
spremljanje stanja škodljivih dejavnikov za gozd (21. 
člen PVG),

• Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov (Priloga 5 
PVG),

• Spremljanje ulova v kontrolnih pasteh in nastavah,
• Obvestilu o pojavu poškodb drevja (Katalog znanj),
• Poročilo o požaru (Priloga 3 PVG). Poročilo o 

požaru je obojestransko povezano s SPIN.
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Poročilo o požaru
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Poročila


