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1. UVOD 

1.1 Namen aplikacije Kmetijske evidence 

Aplikacija Kmetijske evidence je v prvi vrsti namenjena lastnikom kmetijskih gospodarstev 

za vodenje evidenc o opravilih na posameznih GERK-ih. S pomočjo vnosa na terenu 

omogoča vzdrževanje ažurnih evidenc in njihovo trajno hrambo. 

Aplikacija omogoča digitalni uvoz GERK-ov posameznega kmetijskega gospodarstva iz 

republiškega e-registra kmetijskih gospodarstev, s čimer je zagotovljena ažurnost geografskih 

podatkov in istovetnost z inšpekcijskimi službami Ministrstva za kmetijstvo Republike 

Slovenije. 

1.2 Dostop do spletne aplikacije 

Spletna aplikacija za vodenje kmetijskih evidenc je dostopna preko spletne strani 

http://www.kmetijske-evidence.si, kjer se s klikom na menijski gumb PRIJAVA pojavi 

prijavno okno, kot ga prikazuje spodnja slika. V spletno aplikacijo se prijavimo z vnosom 

dodeljenega uporabniškega imena in gesla. 

 

Slika 1: Prijavno okno spletne aplikacije 

Po prijavi v aplikacijo lahko začnemo s pregledovanjem obstoječih evidenc ali kreiranjem 

novih. Pred prvim dodajanem evidenc moramo narediti še enkraten digitalni uvoz GERK-ov v 

aplikacijo, kar storimo s posebnim programom. Postopek pridobitve programa ter navodila za 

njegovo uporabo lahko najdete na spletni strani Kmetijskih evidenc: http://www.kmetijske-

evidence.si.  

http://www.kmetijske-evidence.si/
http://www.kmetijske-evidence.si/
http://www.kmetijske-evidence.si/
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2. PREGLED APLIKACIJE 

2.1 Glavno okno 

Ob prijavi v aplikacijo se odpre glavno okno aplikacije. Na  lahko povsem na vrhu vidimo 

glavni meni aplikacije, ki vsebuje naslednje vnose: 

 Sledenje* – omogoča sledenje delovnemu stroju in prikaz lokacije delovnega stroja 

 Agro – omogoča pregled posameznih GERK-ov, opravil, petletnega kolobarja in 

ostalih evidenc 

 Delovni čas*  – omogoča spremljanje časa prisotnosti delavcev na delovnem mesu 

(funkcionalnosti označene s simbolom (*) so na voljo le v nekaterih paketih, za več informacij se prosimo 

obrnite na telefonsko število +386 (0)2 668-85-56 ali na info@poligram.si) 

 

Slika 2: Glavni meni aplikacije 

2.2 Pogled Agro 

Ob izbiri zavihka Agro se nam pojavi nov pogled, ki ga prikazuje spodnja slika. 

 

Slika 3: Poleg Agro in njegova razporeditev 

Kot lahko vidimo na zgornji sliki je pogled Agro razdeljen v tri sklope in sicer: 

1. dnevnik kmetijskih opravil, 

2. petletni kolobar in 

3. karta 



 5 

2.3 Pregled GERK-ov na karti 

GERK-e na karti pregledujemo tako, da v petletnem kolobarju označimo GERK-e, ki jih 

želimo prikazati, ob izbiri posameznega GERK-a se bo ime in geografsko območje le tega 

izrisalo na karti. (Če je pogled karte premajhen, si ga razširimo s pomočjo operacije povleci in 

spusti). 

3. PRIMERI DODAJANJA OPRAVIL 

3.1 Postopek dodajanja novega opravila 

Na GERK-e dodamo novo opravilo tako, da v petletnem kolobarju izberemo GERK-e, nato pa 

spustnem meniju, ki se pojavi ob desnem miškinem kliku izberemo vrsto opravila, ki ga 

želimo dodati. Ob izbiri GERK-a se na karti izriše področje slednjega, tako se lahko še 

dodatno prepričamo, da smo izbrali pravi GERK.  Dodamo lahko naslednje vrste opravil: 

 obdelava tal in oskrba posevkov, 

 gnojenje, 

 setev, 

 zatiranje bolezni škodljivcev in plevelov, 

 ostala opravila in 

 spravilo pridelkov. 

Postopek dodajanja novega opravila na GERK prikazuje spodnja slika. 

 

Slika 4: Izbira GERK-a in dodajanje novega opravila 

Ob izbiri opravila se odpre novo okno, ki je odvisno od posamezne vrste opravila. V 

naslednjem poglavju bomo na kratko opisali postopek dodajanja vzorčnega opravila. 
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3.2 Dodajanje vzorčnega opravila 

Ob dodajanju opravila se odpre novo okno, kot ga vidimo na spodnji sliki. Okno je razdeljeno 

na levo in desno polovico, levo polovico predstavljajo GERK-i na katere bomo dodali novo 

opravilo, desna polovica pa sestoji iz obrazca, ki je odvisen od vrste opravila. V našem smo 

dodali novo opravilo vrste zatiranje bolezni, škodljivcev in plevelov, zato v našem primeru 

izberemo vrsto bolezni, ki smo jo zatirali, vnesemo opis bolezni, ukrep ter morebitno opombo. 

Nato izberemo datum, kdaj smo opravilo izvedli, koliko časa smo porabili zanj, ter opcijsko 

kdo je opravilo zaključil in s katerim strojem in priključkom je bilo opravilo izvedeno. 

 

Slika 5: Okno za dodajanje opravila (v našem primeru zatiranje bolezni in škodljivcev) 
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4. PREGLED EVIDENC 

Evidenco kmetijskih opravil spremljamo v dnevniku kmetijskih opravil ali s pomočjo poročil 

po posamezni vrsti opravila. V nadaljevanju sta opisana oba pristopa. 

4.1 Pregled evidenc s pomočjo dnevnika kmetijskih opravil 

Vsa opravila, ki smo jih dodali na GERK-e so vidni v dnevniku opravil (1. sklop pogleda 

Agro – glej sliko 3). Na spodnji sliki lahko vidimo izsek opravila zatiranje bolezni, 

škodljivcev in plevelov, ki je bil opravljen na GERK-u z imenom Dolgi hrbet, na katerem je 

posejana rž. Ob kliku na simbol + se odpre dnevnik statusov izbranega opravila (slednje samo 

v primeru tablice z mobilno aplikacijo Kmetijske evidence). 

 

Slika 6: Izsek opravila v dnevniku kmetijskih opravil 

4.2 Pregled evidenc s pomočjo poročil 

Do poročil dostopamo tako, da v meniju Poročilo izberemo vnos Agro ter nato vrsto opravila, 

za katerega želimo pregledati evidenco ali natisniti poročilo. Postopek je prikazan spodaj: 

 

Slika 7: Dostop do poročil 
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Ko izberemo vrsto opravila, se odpre nov dialog, v katerem izberemo časovni interval, za 

katerega želimo izpisati evidenco in izberemo gumb NALOŽI. Po končanem nalaganju se v 

dialogu izpišejo opravila, ki ustrezajo iskalnim kriterijem. Primer lahko vidimo na spodnji 

sliki. 

 

Slika 8: Pregled evidenc s pomočjo poročil 

Po končanem nalaganju lahko rezultat izvozimo v obliko primerno za tisk. Podprta sta 

formata .pdf in .xls. 

 

Slika 9: Primer poročila pripravljenega za tisk 


