Navodila za uporabo spletne aplikacije
Atlas okolja – GIS pregledovalnik
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1 - Uvod
1.1 - Kaj je Atlas okolja?
Atlas okolja je spletna storitev, ki nam z uporabo spletnega brskalnika omogoča vpogled v
prostorske podatke preko interneta. Z njegovo pomočjo Agencija RS za okolje (ARSO) omogoča
vpogled do okoljskih prostorskih vsebin najširšemu krogu uporabnikov.
Z geografskim prikazovanjem in prostorskimi poizvedbami dobimo odgovore na vprašanja o
položaju določenega objekta oz.pojava v prostoru (izvemo kje leži in kakšen je njegov odnos do
ostalih elementov).
S pomočjo lokacijske poizvedbe in preseka slojev dobimo informacije, kot so na primer koordinata
položaja in parcelna številka, ali je lokacija v ekološko pomembnem oziroma zavarovanem
območju, kakšne so lastnosti tega območja, ali so v bližini vodni viri, kakšne so hidrogeološke
značilnosti in podobno. Prikaz z označeno lokacijo lahko natisnemo na tiskalnik ali pa ga skupaj s
komentarjem, kaj se na tej lokaciji nahaja oziroma se je zgodilo pošljemo po elektronski pošti
sodelavcu, stranki, uradni osebi... Če želimo izvedeti, kaj se nahaja na neki lokaciji, je potrebno
imeti vključene izbrane sloje za potrebe poizvedovanja.
Atlas okolja je zasnovan na NUKLEUS osnovi, ki jo je razvilo podjetje LUZ d.d.

1.2 - Katere podatke vsebuje?
V ATLASU OKOLJA so prikazani prostorski podatki, ki so v uradni evidenci ARSO in se nanašajo na
problematiko okolja (vode, narava, vreme, potresi, varovanje okolja, …). Vsebine so urejene po
tematskih skupinah:
- merilna mesta,
- okolje,
- podnebje,
- vode,
- narava in tla,
- potresi,
Kot dodatni podatki za povezovanje z okoljskimi vsebinami so v sistem vključene tudi druge
državne evidence s prostorsko vsebino:
- prostorske enote:
- grafični del zemljiškega katastra,
- ulice in hišne številke,
- občine, naselja, upravne enote, katastrske občine,
- register zemljepisnih imen (osnovni državni geoinformacijski sloj);
- pregledne karte:
- digitalni ortofoto v merilu 1:5.000, izdelan na osnovi aeroposnetkov,
- temeljni topografski načrti meril 1:10.000 in 1: 5.000,
- topografske karte 1:25.000 in 1:50.000,
- pregledne karte 1:250.000, 1:500.000 in 1:1.000.000,
- digitalna modela višin (DMV 100 IN DMV 12,5);
- infrastruktura:
- državne ceste.

2 - Kako dostopamo?
Atlas okolja je dostopen na naslovu http://gis.arso.gov.si/atlasokolja.
Za zaposlene na ARSO je Atlas okolja dostopen na naslovu http://gis.arso.gov.si/gis. Dostop je
mogoč le z geslom.
Za uporabo Atlasa okolja priporočamo internetni brskalnik MS Internet Explorer (verzija 6.0 ali več)
ali Mozilla Firefox. V primeru uporabe drugih brskalnikov je lahko funkcionalnost aplikacije okrnjena
oziroma lahko prihaja pri delovanju do nepredvidenih napak.
Brskalnik, s katerim dostopate do Atlasa okolja, mora imeti omogočen JavaScript.

3 - Uporaba osnovnega uporabniškega
vmesnika (profil aplikacije)
Po potrditvi vpisanega naslova se v brskalniku naloži uporabniški vmesnik preko katerega izvajamo
pregledovanje in prostorske poizvedbe. V tem poglavju bomo na kratko opredelili glavne elemente
uporabniškega vmesnika, funkcionalnost posameznih sklopov pa je podrobneje obravnavana v
nadaljevanju.
Uporabniški vmesnik vsebuje štiri področja:
1 - Pregledovalnik karte (sredina-levo, največji del) prikazuje pregled trenutno izbranega
geografskega območja.
2 - Izbirni gumb za dostop do metapodatkovnih opisov o posameznih slojih.
3 – Orodna vrstica z orodji.
4 - Komunikacijski del, kjer se izpisujejo atributi, sloji, in druge informacije (desni rob z
dodatnimi zavihki).

3.1 - Pregledovalnik karte
Kartografski prikaz je namenjen izrisovanju in pregledovanju karte, na kateri je izbrana vsebina v
območju, ki ga lahko poljubno spreminjamo. Pregledovalnik je sestavljen iz naslednjih področij:
- tlorisni pogled, v katerem se prikazujejo izbrani sloji – karta;
- dolžina od izhodišča karte levo spodaj (ponazorjeno z merilnikom na zgornjem in levem robu
okna pregledovalnika) – merilnik z metričnimi razdelki;
- prikaz trenutne koordinate kazalnika (spodaj levo, pod karto) – s klikom na koordinate se
preklaplja izpis med Gauss Krüger (X,Y) in WGS84 (Lat,Lon);
- merilo prikazane karte (npr. 1:100000) – Vrednosti prikazujejo trenutno merilo prikaza. Lahko si
sami vpišemo želeno merilo prikaza in pritisnemo »ENTER«.
- prikaz št. izbranih objektov (desno spodaj v oknu pregledovalnika, npr. 1 izbran objekt) in
funkcije za odznačevanje označenih objektov na karti - x (zbriši izbiro), prilagojen pogled na
izbrane objekte - z (zoomiraj na izbiro) ter prikaz atributov izbranih objektov - a (tabela
atributov).

3.1.1 - Orodna vrstica
Izbira: S tem orodjem izbiramo samo objekte vključenega aktivnega sloja. Nad
njim lahko izvajamo dodatne operacije (izbira, iskanje po atributih, risanje »Bufferja«),
ki jih aplikacija omogoča. Sloj postane aktiven, če kliknemo na ime sloja in se ta
obarva modro. Aktiven je lahko samo en sloj. Ko izberemo enega ali več objektov,
se obarvajo rumeno.
Info o vključenih slojih: S tem orodjem poizvedujemo po atributih vključenih
slojev. Informacijo dobimo s klikom na želeno lokacijo.
Info o aktivnem sloju: S tem orodjem poizvedujemo po atributih aktivnega sloja.
Informacijo dobimo tako, da kliknemo na želeno lokacijo.
Premakni karto: S tem orodjem karto premikamo poljubno v okvirju grafičnega
prikaza.

Približaj pogled: S tem orodjem približamo pogled na karti. V grafičnem prikazu
kliknemo na določeno mesto na karti, ki naj se ob povečavi postavi na sredino ali z
miško narišemo pravokotnik, ki zajema območje, katerega pogled želimo približati.
Oddalji pogled: S tem orodjem oddaljimo pogled na karti. To lahko naredimo s
klikom na karto ali z miško narišemo pravokotnik. Manjši kot je, bolj se poveča obseg
pogleda in s tem se tudi bolj oddalji.
Prejšnji pogled: S tem orodjem lahko povrnemo pogled v prejšnje stanje.

Začetni pogled: S klikom na gumb vzpostavimo začetni pogled. Opozorilo: če je bil
URL vnesen s pogledom na določeno območje, potem je to začetni pogled.
Merjenje: S tem orodjem lahko merimo razdalje ali površine. Pred začetkom merjenja
izberemo način merjenja (razdalja ali površina). Z miško izbiramo točke v grafičnem
prikazu, med katerimi želimo meriti razdalje. Izmerjene vrednosti se sproti izpisujejo v
komunikacijskem delu okna.
Osveži pogled

Pomoč

Pošlji pogled po elektronski pošti: Omogoča pošiljanje trenutnega pogleda po
elektronski pošti.
Pregledna karta: S tem orodjem vklopimo pregledno karto, ki se pojavi v zgornjem,
levem kotu pregledovalnika. Prikazuje, kje se nahaja trenutni pogled. Trenutni pogled
je možno po pregledni karti tudi prestavljati.
Zamenjaj pogled: S tem orodjem preklapljamo širino pogleda pregledovalnika kart,
pri čemer se odpira oz. zapira komunikacijski del.

3.2 - Komunikacijski del
Komunikacijski del aplikacije sestavlja pet zavihkov in sicer :
- sloji
- iskanje
- info
- nastavitve (nast)
- legenda

3.2.1 - Zavihek »sloji«
Ob zagonu pregledovalnika se vključi zavihek »sloji«, s pomočjo katerega urejamo vsebino
pregledovalnika. Organizirana je po skupinah, v katerih so sloji, ki jih lahko vključimo ali
izključimo. Zloženi so eden na drugega - sloji na vrhu seznama prekrivajo sloje pod njim. Nekateri
imajo določeno prosojnost, kar pomeni, da je tak sloj delno prosojen in se skozenj vidi sloje pod
njim. Prosojnost določa administrator pregledovalnika.
Zaradi preglednosti je pomembno, koliko in katere sloje imamo hkrati vključene. Določeni sloji, ki
so nepregledni ali neuporabni v manjšem merilu, so izključeni in se prikažejo šele v ustreznem
merilu.

3.2.1.1 - Vključevanje posameznega sloja ali skupine slojev
Sloji so glede na njihovo vsebino razvrščeni po tematskih skupinah.
- Ikona
pomeni, da gre za skupino slojev. S klikom na plus
se prikaže seznam vseh
slojev v skupini, ki so vidni pri trenutnem merilu. Če želimo izbirati posamezne sloje, mora biti ob
imenu skupine kljukica
. Ko v okencu označimo kljukico, se avtomatsko odpre seznam vseh
trenutno vidnih slojev v skupini.
Sloj, nad katerim izvajamo operacije, kot so poizvedba po atributih ali izbira objektov, mora biti
aktiven.
Če je skupina izključena, potem so vsi vidni sloji obarvani sivo. Vključimo jih tako, da najprej
vključimo skupino, v kateri se nahaja, in potem s kljukico v okencu, vključimo še želeni sloj.
- Ikona

predstavlja sloj. S klikom na ikono se nam pokaže legenda sloja.

na vrhu (desno) služi za avtomatično osveževanje karte ob
- Kljukica
spremembi vidnosti slojev. Če kljukico izključimo, lahko ročno izvedemo osvežitev
karte s klikom na ikono osveži.

3.2.2 - Zavihek »iskanje«
V

zavihku

»iskanje«

je omogočeno

iskanje po naslovu, parceli, zemljepisnem imenu,
hidrografskih območjih in iskanje po koordinatah. V
splošnem iskanje deluje tako, da uporabnik izbere
iskano vsebino, poišče lokacijo, iskalnik pa osveži
karto in prikaže iskano lokacijo.

3.2.2.1 - Iskanje po naslovu
Najprej moramo izbrati občino, znotraj katere
bomo iskali želeni naslov. Nato izberemo naselje,
ulico in na koncu iskano hišno številko. Če želimo v
grafičnem delu videti prikaz celotne občine, naselja
ali ulice, kliknemo na »Prikaži«. V grafičnem delu
se izriše celotno območje. Iskanje po naselju in
ulici deluje podobno. Izbiro (ulice, hišne številke)
moramo obvezno potrditi s klikom na ime
izbranega objekta!

3.2.2.2 - Iskanje po parceli
Najprej moramo izbrati ustrezno katastrsko občino, znotraj katere želimo poiskati parcelo.
Katastrsko občino (v iskalniku je prikazanih 100 naključno izbranih) poiščemo po ponujenem
seznamu ali v iskalno polje vpišemo iskano številko oz. njeno ime. Seznam se ustrezno filtrira in
prikaže se nabor K.O. Iskano K.O. je (tudi če je šifra ali ime vpisana) potrebno potrditi s klikom
na njeno ime. Izbrana se obarva modro. (če tega ne naredimo, nam javi napako)

Ko je K.O. izbrana, poiščemo posamezno parcelo znotraj izbrane K.O. V iskalno polje vpišemo
želeno parcelno številko in jo v iskalniku s klikom potrdimo. Po potrditvi je na karti izbrana parcela
šrafirana z rumeno črto. Merilo pogleda se samodejno prilagodi glede na obseg izbrane parcele.

3.2.2.3 - Iskanje po zemljepisnem imenu
V iskalno polje vpišemo želeno zemljepisno ime ali pa ga izberemo iz seznama (v iskalcu je
prikazanih 100 naključno izbranih). S potrditvijo imena se v grafičnem prikazu z rumeno piko
označi mesto, na katerem je zemljepisno ime.

Izbrisano: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

3.2.2.4 - Iskanje po koordinati
V primeru, da želimo iskati po znani koordinati, lahko njeno lokacijo
prikažemo tako, da jo vpišemo v iskalno polje za poizvedbo in kliknemo
»ENTER«. Ob zapisu koordinate se ta samodejno pretvori v LAT LON
sistem koordinatnega sistema WGS84. Možnost iskanja se vrši lahko
tudi obratno - na osnovi znanih koordinat LAT LON.

3.2.3 - Zavihek »info«
Zavihek »info« prikazuje podatke na izbrani lokaciji.
Primer: Poizvedujemo po sloju »Podtalnica«. Z uporabo
poizvedujemo po opisnem delu aktivnega
orodja
sloja. S klikom na izbrano točko na karti, dobimo
atributne podatke o objektu aktivnega sloja

V zavihku se lahko izpisujejo rezultati o vseh trenutno
vključenih slojih. Za to funkcijo je potrebno klikniti na
orodje

.

3.2.4 - Zavihek »nast« - nastavitve
V tem zavihku se prikazujejo podrobnejše funkcije, ki jih lahko uporabimo pri delu z orodji v orodni
vrstici.

3.2.4.1 - Merjenje razdalje in površine
Pri izbiri orodja
za merjenje razdalj oziroma površine, se rezultati izpisujejo v zavihku
nastavitve in sicer v kilometrih (km) za razdalje in kvadratnih kilometrih (km2) za površine :

3.2.4.2 - Izbiranje
Orodje

se uporablja za izbiranje objektov. Izbiramo jih lahko z:

-

z navadnim (kvadratnim) izbiranjem

-

z linijo

-

s poligonom

,

,
.

Vsem izbranim objektom je možno dodajati in odvzemati objekte ter izvesti presek nad izbranimi
objekti.
Orodje »Pogled na izbrane elemente«

se uporablja za prilagojen pogled na izbrane objekte.

Izbiramo lahko tudi glede na vrednost atributov. S klikom na ikono
kjer pripravimo poizvedbo za iskanje po atributih aktivnega sloja.

se odpre pogovorno okno,

Najprej izberemo atribut, po katerem
želimo
iskati
(Polja).
Določimo
»operator« (Op.) in v polje Vrednost
vpišemo vrednost izbranega atributa.
Npr. za šifro katastrske občine je to
številka katastrske občine. Ker iskalec
deluje samo, če je vrednost atributa
pravilno vpisana, si lahko pomagamo z
ikono
, ki po kliku na »dodaj v
iskalni niz« v vnosnem polju prikaže
pravilen vpis. Vrednost atributa v
vnosnem
polju
lahko
poljubno
spreminjamo.
Klik
na
poizvedbo
prenese v vnosno polje. S potrditvijo in
izbiro se rezultati poizvedbe prikažejo na
grafičnem delu aplikacije.
Iskalnik omogoča iskanje po več atributih hkrati. Med dodajanjem različnih atributov v iskalni niz je
potreben klik na ikono AND, OR ali NOT.

Okoli izbranih objektov lahko narišemo vplivno območje (angl.buffer). Aplikacija nam omogoča, da
določimo velikost vplivnega območja v metrih ali kilometrih. Vplivno območje določimo tako, da
najprej izberemo objekt, okoli katerega želimo narisati
območje, nato pa izberemo njegovo velikost (v metrih,
kilometrih). Klik na ikono »Buffer« v grafičnem delu izriše
vplivno območje okoli izbranega objekta.

S klikom na ikono
naredimo presek nad območjem izbranega objekta (v aktivnem sloju) z
vsemi sloji, ki so trenutno vključeni. Če smo za izbrane objekte izdelali tudi »Buffer«, potem se tudi
to območje upošteva pri izdelavi preseka.
Primer: Izvedeti želimo ali leži izbrana parcela v katerem od zavarovanih območij in območju
Nature 2000. Določimo zemljiški kataster za aktivni sloj. Izberemo parcelo. Vključimo sloja »Natura
2000« in »Zavarovana območja« ter kliknemo ikono
izbranega objekta in vključenih slojev.

. V novem oknu se izpiše presek

3.2.5 - Zavihek »legenda«
Zavihek legenda vsebuje simbole prikazanih vsebin na karti pregledovalnika. V zavihku je
prikazana legenda za vsak sloj, ki je trenutno vključen v
pregledovalniku.

4 - Tiskanje karte
Aplikacija omogoča tiskanje karte v kvalitetnejši obliki, kot če bi naredili le preprost zajem ekrana
ali tisk internet strani. Tiskanje karte je v ATLASU OKOLJA narejeno z dodatnim modulom.

4.1 - Vsebina in oblika tiska
Z desnim klikom na karto določimo usmerjenost tiskanja (kljukica »Tiskaj ležeče«). Če želimo,
izberemo tudi dodatno tiskanje legende prikazanih slojev (kljukica »Tiskaj legendo«).
Prikazano karto lahko shranimo za kasnejšo uporabo.

4.2 - Priprava karte za tisk
Z izbiro ukaza »Tiskaj na A4« ali »A3« zaženemo modul za tiskanje. Modul pripravi karto z
dodatnimi podatki, kot so:
- naslov – s klikom na ikono »Naslov« ga lahko poljubno spreminjamo,
- datum in merilo karte – merilo se ohrani, spremeni se območje prikaza,
- legenda – možnost vklopa/izklopa legende z desnim klikom na karti.

5 - Shranjevanje slike v gif datoteko
Vsebino osrednjega grafičnega prikaza je možno shraniti v gif datoteko. Z desnim klikom na karto
izberemo možnost »Shrani sliko«. Prikaže se opozorilno okno, kot je prikazano na spodnji sliki.
Izberemo pot, kamor se bo slika shranila.

