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NAVODILA ZA POROČANJE  
O RIBOLOVNIH DNEVIH IN UPLENU PRI GOSTOVANJU 

http://zrdzp.si 

1 Namen 

Ta navodila so namenjena poročevalcem ribiških družin (RD) Zveza ribiških družin Zasavja in Posavja 
(ZRDZP) za vnos letnih rekapitulacij podatkov o ribolovnih dnevih po starostnih skupinah ter uplenu 
pri gostovanju v savskih ribolovnih revirjih drugih RD v ZRDZP. 

Vsak poročevalec matične RD pri svojem poročanju vpiše sedem poročil oz. zapisov (glej pogl. 5), po 
eno za vsako RD, kjer so ribiči iz njegove-matične RD gostovali. 

2 Priporočen brskalnik za uporabo aplikacije ZRDZP.si je CHROME 

Aplikacija/spletna podatkovna baza ZRDZP.si in vse opisane funkcionalnosti v teh navodilih  so bile 
testirane v brskalniku »CHROME« zato za delo z bazo ZRDZP.si priporočamo uporabo brskalnika 
»CHROME«. 

3 Prijava v podatkovno bazo ZRDZP 

 
Slika 1: Vstopna stran podatkovne baze ZRDZP. 

- Prijavo v podatkovno bazo ZRDZP izvedete tako, da greste na naslov: http://zrdzp.si  

- V okvir »Vpis« (Slika 1) vtipkate svoj naslov elektronske pošte in geslo, ki ste ga prejeli od 
administratorja podatkovne baze, 

- Izberete gumb »Vstop«. 

Zveza ribiških družin Zasavja in Posavja 
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4 Izpis iz podatkovne baze ZRDZP 

 
Slika 2: Izpis iz podatkovne baze ZRDZP. 

- Iz podatkovne baze ZRDZP se izpišete tako ,da izberete gumb »IZPIŠI ME«, 

- Izpis iz podatkovne baze izvedete po prenehanju uporabe le te in s tem preprečite, da bi drug 
uporabnik istega računalnika brskal po bazi v vašem imenu. 

5 Kreiranje novega zapisa v bazi ZRDZP 

 
Slika 3: Kreiranje novega zapisa v bazi ZRDZP. 
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Slika 4: Kreiranje novega zapisa v bazi ZRDZP. 

Kreiranje novega zapisa v bazi ZRDZP: 

- Izberemo gumb »DODAJ NOV ZAPIS« (Slika 3) in odpre se nam obrazec za kreiranje novega 
zapisa (Slika 4), 

- Izpolnemo vsa polja na obrazcu, 

- VNOS RIBOLOVNIH DNI: Zapise o ribolovnih dnevih dodajamo z ukazom »VSTAVI NOVO 
VRSTICO« pod rubriko »Vnos ribolovnih dni:« (Slika 4/ 1), 

- IZBRIS RIBOLOVNIH DNI: Zapise o ribolovnih dnevih (tj. posamezno vrstico v rubriki »Vnos 
ribolovnih dni«) odstranimo z ukazom »IZBRIŠI« pod rubriko »Vnos ribolovnih dni:« v dotični 
vrstici, ki jo želimo izbrisati (Slika 4/ 3),  

- VNOS KOLIČIN ULOVA: Zapise o količinah ulova dodajamo z ukazom »VSTAVI NOVO VRSTICO« 
pod rubriko »Količina ulova:« (Slika 4/ 2), 

- IZBRIS KOLIČIN ULOVA: Zapise o količini ulova (tj. posamezno vrstico v rubriki »Količina ulova«) 
odstranimo z ukazom »IZBRIŠI« pod rubriko »Količina ulova:« v dotični vrstici, ki jo želimo 
izbrisati (Slika 4/ 4), 

- SHRANJEVANJE NOVEGA ZAPISA: Ko imamo na obrazcu dodane vse želene ribolovne dni in 
količine ulova, ter izpolnjena vsa polja lahko obrazec shranimo z ukazom »SHRANI NOV ZAPIS« 
(Slika 4/ 5), 

- ZAPIRANJE OBRAZCA BREZ SHRANJEVANJA ZAPISA: Če želite le zapreti obrazec, novega zapisa 
pa ne želite shraniti izberete ukaz »ZAPRI« (Slika 4/6). Pri tem boste izgubili tudi vse podatke, ki 
ste jih predhodno vnesli v obrazec. 
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6 Urejanje obstoječega zapisa v bazi ZRDZP 

 
Slika 5: Urejanje zapisov v bazi ZRDZP. 
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Slika 6: Urejanje obstoječega zapisa v bazi ZRDZP. 

- V bazi lahko urejate/spreminjate le tiste zapise katerih avtor ste vi (Slika 5/ 1, Slika 5/ 2), pri 
ostalih zapisih ni gumba »UREJANJE« temveč gumb »OGLED«, 

- ODPIRANJE OBRAZCA ZA UREJANJE ZAPISA: Za odpiranje obrazca za urejanje zapisa izberete 
gumb »UREJANJE« v vrstici dotičnega zapisa, ki ga želite urejati (Slika 5/ 3), 

- DODAJANJE RIBOLOVNIH DNI: Zapise o ribolovnih dnevih dodajamo z ukazom »VSTAVI NOVO 
VRSTICO« pod rubriko »Ribolovni dnevi:« (Slika 6/ 1), nato izpolnimo vsa polja v dodani vrstici 
in izberemo ukaz »SHRANI SPREMEMBE« (Slika 6/5), 

- IZBRIS OBSTOJEČIH RIBOLOVNIH DNI: Zapise o ribolovnih dnevih (tj. posamezno vrstico v 
rubriki »Ribolovni dnevi:«) odstranimo z ukazom »IZBRIŠI« pod rubriko »Ribolovni dnevi:« v 
dotični vrstici, ki jo želimo izbrisati (Slika 6/ 2),  

- DODAJANJE KOLIČIN ULOVA: Zapise količinah ulova dodajamo z ukazom »VSTAVI NOVO 
VRSTICO« pod rubriko »Vnos količine ulova:« (Slika 6/ 3), nato izpolnimo vsa polja v dodani 
vrstici in izberemo ukaz »SHRANI SPREMEMBE« (Slika 6/5), 
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- IZBRIS OBSTOJEČIH KOLIČIN ULOVA: Zapise o količini ulova (tj. posamezno vrstico v rubriki 
»Vnos količine ulova:«) odstranimo z ukazom »IZBRIŠI« pod rubriko »Vnos količine ulova:« v 
dotični vrstici, ki jo želimo izbrisati (Slika 6/ 4), 

- SHRANJEVANJE SPREMEMB: Ko ste na obrazcu izvedli vse želene spremembe, ter izpolnili vsa 
polja lahko spremembe shranite z ukazom »SHRANI SPREMEMBE« (Slika 6/ 5), 

- BRISANJE OBSTOJEČEGA ZAPISA: Za brisanje obstoječega zapisa izberete ukaz »IZBRIŠI ZAPIS« 
(Slika 6/ 6). 

- ZAPIRANJE OBRAZCA BREZ SHRANJEVANJA SPREMEMB: Če želite le zapreti obrazec, narejenih 
sprememb pa ne želite shraniti izberete ukaz »ZAPRI« (Slika 6/ 7).  OPOZORILO!!!: Brisanje 
posameznih vrstic v rubrikah »Ribolovni dnevi« in »Vnos količine ulova« poteka »on the fly - v 
realnem času« (ko izberemo ukaz izbriši v vrstici, se vrstica dejansko izbriše), torej tudi če 
kasneje izberemo le ukaz »zapri« (da ne shranimo sprememb) bodo dotični zapisi v teh rubrikah 
ostali izbrisani. 

7 Izpis poročila 

 
Slika 7: Hiperpovezava dostrani za  izpis poročila. 
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Slika 8: Stran za izpis poročila - vnos parametrov. 

 

 
Slika 9: Poročilo: "Letna kumulativa količine in mase ulova po vrstah ribe". 



8 | Stran 

 
Vsebina je nastala v okviru aktivnosti operacije „Povezani s Savo“, ki je  sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo (ESPR). Podrobnejše informacije o operaciji so dostopne na: http://www.rd-brestanica-krsko.si/posava.html  

 
Slika 10: Vnos željenega imena CSV datoteke. 

 

 
Slika 11: Prenesena CSV datoteka. 

 

 
Slika 12: Zaganjanje programa Microsoft Excel. 
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Slika 13: Odpiranje prenesene CSV datoteke v Microsoft Excelu. 

 

 
Slika 14: Uvoz CSV datoteke v Excel. 
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Slika 15: Čarovnik za uvoz CSV datoteke v excel - korak 1. 

 

 
Slika 16: Čarovnik za uvoz CSV datoteke v excel - korak 2. 
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Slika 17: Čarovnik za uvoz CSV datoteke v excel - korak 3. 

 

 
Slika 18: Excelovo pogovorno okno za prikaz podatkov. 

 

 
Slika 19: Uvoženi podatki v excel iz CSV datoteke. 
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- Do strani za izpisovanje poročil dostopate preko hiperpovezav pod razdelkom »IZPIS POROČIL« 
(Slika 7), 

- Odpre se vam stran za izpis poročila (Slika 8), kamor vnesete željene parametre za poročilo 
(Revir (Slika 8/1), Leto poročanja (Slika 8/2)) ter nato izberete gumb »IZPIŠI POROČILO«, 

- Izpiše se vam poročilo v obliki kot ga prikazuje Slika 9. 

- Vsako od tabel lahko izvozite v CSV format z izbiro gumba »IZVOZI V CSV« (Slika 9/1), (Slika 9/2), 
(Slika 9/3) ob dotični tabeli, 

- Izvoz v format CSV poteka tako, da se vam pokaže pogovorno okno, kamor vpišete željeno ime 
CSV datoteke (Slika 10) in nato izberete ukaz »V redu« v pogovornem oknu in prenese se vam 
CSV datoteka s predhodno vpisanim imenom (Slika 11), 

- Uvoz datoteke v MS Excel poteka tako, da zaženete program Microsoft Excel (Slika 12), 

- V programu Excel si prikažete zavihek »PODATKI« (Slika 13/1) in nato izberete možnost »Iz 
besedila« (Slika 13/2), 

- Odpre se vam pogovorno okno za izbiro datoteke, kjer pod prenosi (Slika 14/1) izberete 
preneseno CSV datoteko, v konkretnem primeru je to datoteka »test.csv«(Slika 14/2) in izberete 
ukaz v pogovornem oknu »Uvozi« (Slika 14/3), 

- Prikaže se vam okno čarovnika za uvoz besedilne datoteke v excel, kjer izberete nastavitev 
»Razmejeno« kot je prikazano na Slika 15/1 ter izberete nastavitev »UTF-8« kot prikazuje Slika 
15/2 izberete ukaz »Naprej« (Slika 15/3), 

- Prikaže se vam drugo okno čarovnika za uvoz besedilne datoteke v excel, kjer izberete 
nastavitve kot jih prikazuje Slika 16/1 ter nato izberete ukaz »Naprej«, 

- Prikaže se vam še tretje okno čarovnika za uvoz CSV datoteke v excel, kjer izberete nastavitve, 
kot jih prikazuje Slika 17/1, ter izberete ukaz »Dokončaj« (Slika 17/2), 

- Izberete še željene nastavitve prikaza podatkov v excelovem pogovornem oknu ter izberete ukaz 
»V redu« (Slika 18), 

- Prikažejo se vam uvoženi podatki iz CSV datoteke v excelu (Slika 19), ki jih lahko nato z 
excelovimi funkcijami obdelujete naprej v skladu s svojimi potrebami. 

 


