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Izdal in založil:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire – Biotehniška fakulteta

Avtor: Andrej Ficko

Tehnični urednik, grafično oblikovanje in ikone:
Maruša Čotar

Fotografija na naslovnici:
Maruša Čotar

Izšlo v Ljubljani v avgustu 2022.

Hitri uporabniški vodnik po aplikaciji DiGP 0.2 je nastal v okviru projekta Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za 
načrtovanje gospodarjenja z gozdovi (DIGIGOZD), financiranega v okviru PRP 2014-2020, podukrepa 16.2 Razvoj novih 
proizvodov, praks, procesov in tehnologij Evropskega partnerstva za inovacije (EIP), odločba št. 1119/2020/11.

Publikacija je brezplačna.
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Korak št. 1: uvoz podatkov o sestojih

S klikom na gumb Izberi inventuro (STAT) naložimo

podatke o sestojih (izberemo .csv datoteko s končnico

STAT).

Korak št. 2: uvoz podatkov o stojiščih

S klikom na gumb Izberi stojišča (SP) naložimo

podatke o stojiščih (izberemo .csv datoteko s končnico

SP). 

Korak št. 3: nastavitve shranjevanja in vnos

podatkov o površinah

V Nastavitvah določimo, kam želimo shranjevati

izpise in vnesemo površine sestojev.

KRATEK SLIKOVNI 

PRIKAZ

Koraki št. 1, 2 in 3

so obvezni za 

delovanje

aplikacije.

č

1.

2.

3.
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Korak št. 4: dodatne nastavitve za modeliranje

razvoja sestojev

Najprej naložimo simulator SiWaWa v1.0 s spletne

strani https://siwawa.org. Če ob namestitvi SiWaWa

izberemo neprivzeto lokacijo namestitve, moramo v 

splošnih nastavitvah določiti lokacijo SiWaWa na disku. 

Nato v splošnih nastavitvah določimo še lokacijo

shranjevanja nastavitvenih XML datotek z režimi 

gospodarjenja.      

KRATEK SLIKOVNI 

PRIKAZ

Koraki št. 4, 5, 6

in 7 so potrebni

za napoved

prihodnjega 

razvoja sestoja s 

simulatorjem

SiWaWa.

č

Korak št. 5: nastavitve gospodarjenja (režimi)

V nastavitvah določimo režim gospodarjenja. Izberemo

čas trajanja simulacije, označimo ukrepanje in nato

določimo režim gospodarjenja.

Korak št. 7: zagon simulatorja SiWaWa

S klikom na gumb SiWaWa zaženemo simulator in v 

“Datei” izberemo “Simulation laden”, kjer kliknemo na

“Gespeicherte Simulation anzeigen”, izberemo

nastavitveno datoteko XML in kliknemo “Simulation 

laden” (trenutno je SiWaWa le v nemškem jeziku).

6.

4.

5.

Korak št. 6: izvoz nastavitvene datoteke XML

Po določitvi režima izvozimo nastavitveno datoteko 

XML s klikom na gumb Izvozi XML.

7.
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Korak št. 8: vklop pregledovalnikov

V menuju Nastavitve/Splošno/Dodatki vklopimo javni

pregledovalnik grafičnih prikazov podatkov MKGP 

in pregledovalnik podatkov o gozdu za gozdno 

parcelo ZGS.

V aplikaciji se ustvari bližnjica za prikaz/skritje oken s 

pregledovalniki in izpis podatkov o gozdu za gozdno

parcelo.

8.
Korak št. 8 

omogoča 

delovanje

pregledovalnika

grafičnih

podatkov MKGP

ter

pregledovalnika

podatkov o 

gozdu za gozdno

parcelo ZGS ter 

hiter izpis.

KRATEK SLIKOVNI 

PRIKAZ

č
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Zagon simulatorja

SiWaWa
Izvoz nastavitvene 

datoteke z režimi 

gospodarjenja za 

simulacijo s 

SiWaWa

Izpis in 

shranjevanje strani

v PDF formatu

Zavihek Stanje v 

zgornjem delu

prikazuje

stanje za vse 

sestoje skupaj 

(posest), v 

spodnjem deu za 

posamezen sestoj

Naložimo vhodni

datoteki: STAT za 

posest/SP za stojišča

Zavihek Ukrepi 

prikazuje lokacijo

izbranega sestoja in

predvidene ukrepe

v sestoju

Trenutno

neaktivno

Zapremo aplikacijo

Navodila za 

uporabo aplikacije

Nastavitve

za 

aplikacijo

ZAVIHKI IN MENIJI  
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Povprečna drevesna

sestava na posesti

Lokacija sestoja

Prikaz spremenjenosti

naravne drevesne

sestave. 0 popolnoma 

naravna sestava, 100 

popolnoma izmenjana

Izmerjena površina

sestoja ob ocenjevanju

števila dreves (N)

Opozorilo (! klicaj) se 

prikaže, če je 

spremenjenost drevesne

sestave večja kot 50% 

glede na naravno

drevesno sestavo

Število stojišč v sestoju

Izbira sestoja s 

spustnega seznama

Povprečni delež 

iglavcev/listavcev v 

sestojih (na posesti) 

v % temeljnice

Števijo sestojev, ki

sestavljajo posest

Delež 

iglavcev/listavcev v 

izbranem sestoju

Drevesna sestava v izbranem 

sestoju

Izpis povprečij za

vse sestoje (posest)

Izpis za izbrani

sestoj

ZAVIHEK STANJE
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Diagram sestojnih

gostot

Prikazuje

minimalno, 

optimalno in 

maksimalno 

gostoto, ki naj bi jo

imel izbrani sestoj

Izpis načrtovanih

ukrepov za 

izbrani* sestoj iz

baze ZGS

Izpis negovalnih

del za izbrani* 

sestoj iz baze ZGS

Lokacija izbranega

sestoja

S pomikanjem drsnika levo

ali desno lahko ročno 

premikamo A-nivo

(ugotavljamo, kako blizu je 

izbran sestoj )

S pomikanjem drsnika

levo ali desno lahko 

ročno premikamo B-

nivo (ročno nastavljamo

najnižje gostote)

ZAVIHEK UKREPI

Izbran sestoj

Meja izkoriščenosti rastišča (B 

nivo) predstavlja najnižjo gostoto

sestoja, kjer še ne prihaja do

kompeticije in ni praznih 

mest/neizkoriščenega prostora

Meja pričetka odmiranja

(A nivo) predstavlja

gostoto sestoja, pri kateri

se zaradi kompeticije

prične odmiranje

Vključimo prikaz 

meje 

izkoriščenosti

rastišča (B-nivo)

Vključimo prikaz meje

pričetka odmiranja

drevja zaradi 

kompeticije (A-nivo)

*ali izbranemu sestoju najbližji sestoj

Območje 

optimalne 

gostote 

sestoja med 

A in B 

nivojem
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Splošne nastavitve Nastavitve za simulacijo

s SiWaWa

Dodatki in aplikacijeMENU NASTAVITVE

Preklic nastavitev in 

vnosov ter zaprtje okna

Potrditev nastavitev in 

vnosov ter zaprtje okna
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Mesto, kjer je shranjen

simulator SiWaWa;

npr: C:\Program Files

(x86)\SiWaWa\

Mapa, kamor želite

shranjevati PDF izpise

rezultatov

Mapa, kamor želite

shranjevati nastavitvene 

datoteke z režimi 

gospodarjenja za 

simulacijo s SiWaWa

Seznam sestojev

Vnesemo površino ali 

popravimo ime sestoja

Vnosno polje za KO, 

parcele in njihove

površine

Vrednosti

pišemo z 

decimalno

piko!

Na seznamu sestojev

izberemo sestoj, ki ga 

želimo urejati in 

kliknemo Uredi

Po vsaki spremembi

podatkov pritisnemo

Shrani

Iz seznama sestojev

izberemo sestoj, ki ga

želimo izbrisati

Urejanje podatkov o 

izbrani parceli

Uvoz pripravljene 

datoteke o parcelah 

Navodila*

Prikažemo seznam 

naloženih sestojev

Prikažemo seznam 

naloženih parcel

Shranimo izbrane, 

urejene ali spremenjene

parcele

Iz seznama parcel

izberemo parcelo, ki jo 

želimo izbrisati

Podatke o sestojih in 

površinah lahko 

uvozimo kot 

pripravljeno datoteko. 

Navodila*

MENU NASTAVITVE/SPLOŠNO

Seznam parcel

Preklic nastavitev in 

vnosov ter zaprtje okna

Potrditev nastavitev in 

vnosov ter zaprtje okna
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Napoved je možna za dve

časovni obdobji

Če izberemo ukrepanje, 

lahko določamo režime

gospodarjenja

Režim 1: Vsakih 10 let 

posek 25% lesne zaloge

MENU NASTAVITVE/SIWAWA

Režim 2: Vsako leto

manjši posek (3% lesne

zaloge)

Režim 3: Pomlajevanje s 

končnim posekom

Režim 4: Ročna 

nastavitev jakosti

poseka v % lesne zaloge

za vsako leto posebej

Preklic nastavitev in 

vnosov ter zaprtje okna

Potrditev nastavitev in 

vnosov ter zaprtje okna
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Z drsnikom izbiramo

željeno jakost poseka (v %

lesne zaloge) za vsako leto

posebej

ALI

ročno zapišemo jakost

poseka v okvirček

MENU NASTAVITVE/SIWAWA

Preklic nastavitev in 

vnosov ter zaprtje okna

Potrditev nastavitev in 

vnosov ter zaprtje okna

Vrednosti

pišemo z 

decimalno

piko ! 12



Aktiviranje

pregledovalnikov

Prikaži okno s pregledovalnikom

GERK

Zapri okno s pregledovalnikom 

GERK

Prikaži okno z izpisom podatkov za 

gozdno parcelo (ZGS)

Zapri okno z izpisom podatkov za 

gozdno parcelo (ZGS)

MENU NASTAVITVE/SPLOŠNO/DODATKI

Preklic nastavitev in 

vnosov ter zaprtje okna

Potrditev nastavitev in 

vnosov ter zaprtje okna
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• Če imamo že naloženi STAT in SP datoteki, se 

s klikom odpre okno s prikazom območja

meritev

• Če datoteki še nista naloženi, vas aplikacija

opozori, da naložite inventuro (STAT) in 

stojišča (SP) ter nato izberete sestoj s spustnega

seznama

• Če je naložena le inventura (STAT datoteka), vas 

aplikacija opozori, da naložite še stojišča (SP 

datoteko)

MENU NASTAVITVE/SPLOŠNO/DODATKI/ 

UPORABA JAVNEGA PREGLEDOVALNIKA 

(GERK)
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Nastavi pogled na območje meritev

Zmanjšanje okna

Povečanje okna



Za izpis po posameznih parcelah lahko še naprej

uporabljamo spletno masko, kjer najprej vpišemo

ime katastrske občine oziroma jo izberemo s 

spustnega seznama

Vpišemo številko parcele

Če v splošnih nastavitvah (parcele) v 

vnosno polje KO/ parcela/površina

vnesemo podatke o parcelah, dodatek

omogoča izpis podatkov o gozdu za 

vse parcele le z enim klikom.

S spustnega seznama izberemo KO, za katero

želimo izpis podatkov o gozdu za vnešene parcele

Izpis podatkov o gozdu za vnešene parceleMENU NASTAVITVE/SPLOŠNO/DODATKI/ 

UPORABA IZPISA PODATKOV O GOZDU ZA 

GOZDNO PARCELO (ZGS)
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Zmanjšanje okna

Povečanje okna
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Datoteka za uvoz površin sestojev (.csv)

N Sestoj Površina (ha)

1                  112                      10,3

2                  250_2                 1,2 

3                  1065                   1,5 

4                  A_11                   15

5                  33                       3,5                    

6                  A12                     14

Datoteka za uvoz parcel (.csv)

N KO_ime Parcela Površina (ha) KO     

1          Plavški Rovt 49/1             2,0381                    2173

2          Plavški Rovt 64                1,8081                     2173     

Datoteke morajo biti brez naslovne vrstice!


