
POROČILO  O  OPRAVLJENEM  DELU 
 
Poročilo o opravljenem delu je namenjeno pregledu opravljenega dela določene veterinarske 
organizacije ali enote NVI in je hkrati pomoč pri potrjevanju zahtevkov za pretekli mesec.  
 
MOŽNOST IZBIRE PO DOLOČENIH OBDOBJIH   
Poročilo si lahko kreirate po določenih obdobjih. Izbiramo lahko med mesečnim ali 
večmesečnim poročilom. Tako si lahko kreirate tudi polletno oz. letno poročilo. 
Za mesečno poročilo je že izpisan privzet pretekli mesec, lahko pa izbirate želena obdobja      
(od  2-2008 do 2-2008; 1-2008 do 6-2008 oz. 1-2008 do 12-2008). 

 
Slika 1: Izbor obdobja 

 

MOŽNOST IZBIRE PO ORGANIZACIJAH 
Glede na vrsto organizacije najprej izbirate med VA ali NVI. 

 
Slika 2: Izbor po različnih organizacijah in primer 1 

 
VA POROČILO 
Kadar želite poročilo za določeno veterinarsko organizacijo kliknete VA poročilo in pod 
Veterinarska organizacija izberete določeno vet. organizacijo. Lahko izberete še Plačnik- 
Proračun. 
Na Poročilu se prikažejo vsi zapisniki, ki jih je veter. organizacija vnesla do 10. v mesecu za 
pretekli mesec.(na poročilu tudi tisti zapisniki, ki so bili opravljeni v predpreteklih mesecih, 
pa niso bili pravočasno vneseni v EPI program) 
NVI POROČILO 
Kadar pa želite poročilo za določeno enoto NVI, kliknete NVI poročilo in sledite spodaj 
opisanim primerom. 
V kolikor pustite polja za iskanje glede na pristojni OU ali veterin. organizacijo prazna, 
pomeni, da izbirate med vsemi OU, vet. organizacijami, NVI enotami in plačnikom. 
 

 

 

 

 

 



Primer 1: Poročilo za NVI enoto Celje (bolj namenjeno NVI) 
Izberemo NVI enoto Celje in plačnika Proračun. Poročilo nam pokaže vse kar je delala enota 
NVI Celje, kjer je plačnik proračun, za različne Območne urade VURS katerim pripadajo 
živali. 
Z rdečo obkroženo- Št. poročila je številka izvida NVI (Poročilo o opravljenih preiskavah). 

 
Slika 3: Prikaz  

 
Primer 2: Poročilo OU Celje za NVI enoto Celje  
V tem primeru vidimo vse kar je naredila NVI enota Celje na območju OU Celje.  

 
Slika 4: Iskanje OU Celje za NVI enoto Celje, kjer je plačnik država 

 
Primer 3: pregled dela OU, kjer ne izberemo NVI enote 
V tem primeru vidimo vse kar je bilo opravljeno na področju posameznega OU- kontrola vseh 
zahtevkov različnih NVI, ki so delali za posamezen OU. 

 
Slika 5: Izberemo NVI poročilo za OU Postojna. 
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