
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 pojava v prostoru, kje leži in kakšen je njegov odnos do ostalih elementov. 

S pomočjo lokacijske poizvedbe in preseka slojev dobimo informacije, kot so koordinata 

položaja, parcelno številko, ali je lokacija v ekološko pomembnem oziroma zavarovanem 

območju, kakšne so lastnosti tega območja, ali so v bližini vodni viri, kakšne so hidrogeološke 

značilnosti itd. 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 

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), 

Kartografske podlage in ortofoto: 

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, 

digitalne modele reliefa (DMR 100, DMR 12,5, DMR 5) in digitalni model višin (DMV 5). 

infrastruktura: 

državne ceste in povprečni letni dnevni promet (PLDP) 

viri elektromagnetnega sevanja 

 

2 - Kako dostopimo? 

Za širšo javnost je atlas okolja dostopen na naslovu http://gis.arso.gov.si/atlasokolja . Dostop je 

brezplačen in uporabnik ne potrebuje gesla. 

Za zaposlene na ARSO, upravnih enotah ter za ministrstvo pristojno za okolje je interni Atlas 

okolja dostopen na naslovu http://gis.arso.gov.si/gis . Dostop je mogoč le z geslom. Interni atlas 

okolja je namenjen podpori delovnim procesom in upravnim postopkom. 

Za uporabo Atlasa okolja priporočamo internetni brskalnik MS Internet Explorer (verzija 8 ali 

več), Mozilla Firefox (ni potrebno omenjati verzij; so avtomatske posodobitve) ali Google 

Chrome (ni potrebno omenjati verzij; so avtomatske posodobitve) . V primeru uporabe drugih 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja
http://gis.arso.gov.si/gis


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 kart (sredina-levo, največji del) prikazuje pregled trenutno izbranega geografskega 

območja. 

2 - Komunikacijski del, kjer se izpisujejo atributi, sloji, in druge informacije (desni rob z dodatnimi 

zavihki). 

3 - Orodna vrstica z orodji za poizvedbe, navigacijo, urejanje sloja, tiskanje, dostop do metapodatkov,… 

4 - Meni za preklapljanje kartografskih podlag in satelitskih aero posnetkov. 

 

 

3.1 - Pregledovalnik kart 



Kartografski prikaz je namenjen izrisovanju in pregledovanju kart, na katerih 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; 

- grafično merilo, prikazuje razdaljo, ki je v trenutnem pogledu na karti (levo spodaj); 

 

 

- Navigacijski del 

 

 
 

- merilo prikazane karte (npr. 1:100.000) – Merilo prikaza je vnaprej določeno. Na drsniku na 

desni strani so tri merila vidna, ko se postavimo na drsnik. Ostale vrednosti meril so vidne, ko se 

postavimo na vmesne črte. 

- premikanje - Mogoče je na dva načina. Na miški pritisnemo in držimo levi gumb in s premikom 



miškinega kurzorja premikamo karto poljubno po ekranu. S klikom na enega od kurzrojev se 

lahko premikamo v različne smeri (S, SV, V, JV, J, JZ, Z in SZ). 

 

- približaj ali oddalji pogled - Mogoč je na dva načina. Na miški zavrtimo kolut od sebe stran in s 

tem si približamo pogled na karti. Če zavrtimo kolut proti sebi se bo pogled na karti oddaljil. 

Drug način je, da na tipkovnici pritisnemo na tipko Shift in jo držimo ter z miško (pritisnemo in 

držimo levi gumb )označimo območje, ki ga želimo približat. Ko smo to območje označili, 

spustimo levi gumb na miški. 

 

 
3.1.1 - Orodna vrstica 

 

 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 na črti risanega objekta. Prav tako se sproti 
izpisuje oddaljenost od zadnje točke klika (trenutna razdalja). Na enak način lahko merimo površino. Med 
merjenujem lahko poljubno preklaplapljamo med merjenjem površine in merjenjem razdalje. Med 
merjenjem razdalje oz. površine je možno tudi spreminjati trenutni pogled v pregledovalniku kart. 
Pri merjenju se nam pojavita dva tipa vozlišč. Z belo barvo obarvan krog je mogoče premikati po osi med 
dvema sivima krogoma. Ko beli krog premaknemo se mu barva spremeni v sivo, med dvema sivima, se na 
sredini pojavi nov beli krog. 
Pri merjenju koordinat lahko vključimo »Beleži klike«. tafunkcija nam omogoča vnos večih koordinat, ki 
sem izpisujejo v pogovornem oknu. Če se s kurzorjem od miške postavimo na zapisano koordinato, se 
nam na karti tista lokacija rahlo poveča. Če kliknemo na zapisano koordinatose nam pogled približa. 

 Tiskaj: Aplikacija omogoča tiskanje karte v kvalitetnejši obliki pri izbranem merilu. Ob kliku na 
orodje tiskaj se nam odpre novo okno. 



 

V novem komunikacijskem oknu določimo: 
- velikost papirja, 
- usmerjenost tiskanja (pokončno, ležeče), 
- vpišemo želeni naslov karte, 
- možno je določiti kvaliteto tiskanja (osnovno ali dobro), 
- po želji je mogoče v izpisu vključiti legendo trenutno vključenih slojev. Karto je mogoče natisniti tudi 
skupaj z informacijami o vseh trenutno vključenih slojih, ki pripadajo določeni lokaciji. Pred tiskanjem je 
potrebno na lokacijo klikniti z orodjem info o vseh slojih. Za tem lahko v meniju za tiskanje karte 
določimo tiskanje informacije o vključenih sloji (kljukica »Vključi info«). 

 Izbira: S tem orodjem Izbiramo samo objekte vključenega 
aktivnega sloja. Nad njim lahko izvajamo dodatne operacije (izbira, 
risanje vplivnega območja »Bufferja«, presek izbranih objektov z 
vključenimi sloji, približamo pogled na izbrane objekte, 
pregledujemo atributne podatke o izbranih objektih in izničimo 
izbrane objekte), ki jih aplikacija omogoča. S loj 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 turkizno. 

 Info o vključenih slojih: S tem orodjem poizvedujemo po atributih vključenih slojev. Informacijo 
dobimo s klikom na želeno lokacijo. Poleg informacije o trenutno vključenih slojih se v komunikacijskem 



oknu izpišejo koordinate in nadmorska višina izbrane točke. Nadmorska višina (v metrih) je zajeta iz sloja 
digitalnega modela višin (DMV 5). 
V primeru, da smo kliknili na lokacijo, kjer ni podatkov za katerega od vključenih slojev, se nam v 
komunikacijskem oknu izpiše »Sloji brez preseka:«. Tu se nam izpišejo imena slojev, ki so vključeni, 
vendar poizvedba ni dala rezultatov. Ob kliku na lokacijo, se na karti okrog izbrane lokacije izriše krogec. 
Krogec – marker, ostane na karti toliko časa, dokler ne kliknemo na novo lokacijo ali ga odznačimo s 
klikom na marker - pojavi se okno »izbriši«. 

 Prejšnji pogled: S tem orodjem lahko povrnemo pogled v prejšnje stanje. 

 Pošlji pogled po elektronski pošti: Omogoča pošiljanje trenutnega pogleda po elektronski pošti. 

 Shranjevanje slike v jpg datoteko. 

 Pomoč: v novem oknu se odprejo navodila za uporabo atlasa okolja. 

 Pošlji sporočilo administratorju aplikacije po elektronski pošti: Omogoča pošiljanje sporočilo 
administratorju aplikacije po elektronski pošti. 

 Izbira jezika: omogoča preklop atlasa okolja iz slovenskega v angleški jezik in obratno. 

 

 
Izbira podlage: omogoča izbiro različnih podlag. Na voljo so Digitalni 
ortofoto iz 2006, 2009-2011, 2012-2014 (del je že posnet, ostalo bo 
do konca 2014), bližnji Infra rdeči Digitalni ortofoto iz 2012-2014 (del 
je že posnet, ostalo bo do konca 2014), pregledne karte, topografske 
karte, pomorske karte, senčen prikaz digitalnega modela višin, Infra 
rdeči posnetki polplav iz leta 2010. 

 

 

 

 

3.2 - Komunikacijski del 



 
 
Komunikacijski del aplikacije sestavlja pet zavihkov in sicer : 
- sloji 
- iskanje 
- info 

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 slojih, ki jih lahko vključimo ali izključimo. 
Zloženi so en 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. 

 

 

Vključevanje posameznega sloja ali skupine slojev 



Sloji so glede na njihovo vsebino razvrščeni po tematskih sklopih. 

- Ikona pomeni, da gre za skupino slojev. S klikom na ikono se prikaže seznam vseh slojev v skupini, ki 
so vidni pri trenutnem merilu. Če želimo izbirati posamezne sloje, mora biti ob imenu skupine kljukica. 
Sloj, nad katerim izvajamo operacije, kot so poizvedba po atributih ali izbira objektov, mora biti aktiven. 
Aktiviramo ga sklikom na ime sloja. Aktivni sloj je označen s svetlejšo barvo 

 
Če je skupina izključena, potem so vsi kvadratki pred vidnimi sloji obarvani sivo. Vključimo jih tako, da 
najprej vključimo skupino, v kateri se nahaja, in potem s kljukico v okencu, vključimo še želeni sloj. 
Pred imenom sloja je legenda. Kadar je v legendi več kot en atribut je ta označena z drevsno strukturo 

. Legendo si ogledamo s klikom na to ikono. 

 

 

3.2.2 - Zavihek »iskanje« 

 
 

V zavihku »iskanje« je omogočeno hitro 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. 

 

Hitri iskalec 

Hitri iskalec išče po naslednjih slojih: Hišna številka, Natura 2000, občine, naselja,... 

V vnosno polje je potrebno vnesti iskalni niz (za iskanje hišne številke je to vsaj ime ulice in hišna 

številka!). Ko je izbira potrjena se izpišejo zadetki. S klikom na posamezni zadetek približamo pogled na 

izbrani element. 



 

Iskanje po koordinatah 

V primeru, da želimo iskati po znanih koordinatiah, lahko lokacijo prikažemo tako, da vrednosti koordinat 

vpišemo v iskalno polje za poizvedbo. Koordinate je možno vnesti v treh različnih zapisih. Ob vpisu 

koordinate se ta samodejno pretvori v preostala dva zapisa. Ob iskanju je možno vklučiti funkcijo info, ki 

v komunikacijskem oknu izpiše informacijo o vseh trenutno vključenih slojih za iskano točko Pri iskanju 

po koordinati je možno ohraniti tudi trenutno merilo prikaza. 

 

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. 

3.2.3 - Zavihek »info« 

Zavihek »info« prikazuje podatke na izbrani lokaciji. Primer: Poizvedujemo po karti, ko imamo vključene 

določene sloje. Z uporabo orodja  poizvedujemo po vseh trenutno vključenih slojih. S klikom na 

izbrano točko na karti, v zavihku »info« dobimo atributne podatke o lokaciji na kateri smo poizvedovali. 

Te podatke jo možno vključiti tudi v tiskanje karte. 

 



 

 

 

 


