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Vas zanima, kako še 
povečati hitrost prikaza?

 

l Varstvo narave - dopolnitve 

Dosedanji tematski sklop Natura 2000 smo zamenjali z novim z nazivom Varstvo 
narave z obširnejšim naborom vsebin. Podrobneje je bil predstavljen v prejšnji 
številki mesečnika, sedaj pa smo dodali še Območja, ki po mnenju Evropske 
komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, ki pa z Uredbo o 
dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), 
Uradni list RS 43/2008 niso določena za Natura območja. 

 

Velja omeniti, da skupna površina teh območij v Sloveniji znaša slabih 340km2, 
zato tudi ta območja v marsikateri občini niso prisotna.  

Poleg tega so bila v isti tematski sklop vključena tudi Območja varovalnih 
gozdov, ki so določena po Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom (Uradni list RS 88/2005 z dne 04.10.2005). Vir podatkov: Zavod za 
gozdove Slovenije. 

  

Vsebinske novosti, 2. del  

Za preprostejšo orientacijo območja, prikazanega v prikazovalnem oknu (glavnem 
oknu) znotraj občine si lahko pomagamo s preglednim prikazom. 

Pregledni prikaz je viden le, če izklopimo sloje/legendo: 

 

Pregledni prikaz  



V preglednem prikazu prav tako lahko spreminjamo velikost prikazanega območja, 
kar se potem odraža v povečavi glavnega prikaza, vsakokrat pa se velikost okenca 
v preglednem prikazu prilagodi v razmerju z velikostjo glavnega prikaza.  

  

 

Obenem pa se z izbiro poljubnega 
območja v preglednem prikazu lahko 
tudi pomikamo po območju. 
 
 
 
 
 
 

Ob vklopu (označitvi s kljukico) 
detajlnega načina lahko izbiramo 
območja še bolj podrobno. 

  

  

  

Uporabniška navodila (PDF, 4.69MB)  

Pogosta vprašanja in težave (PDF, 415KB) 

Izobraževalni seminarji - TERMIN 19.06.08 

Ste pozabili geslo? 

Želite spremeniti geslo? 

V primeru drugih vprašanj, idej ali težav nas lahko kontaktirate na piso@realis.si. 
 

Pomoč uporabnikom  

Tematski sklopi so običajno zgrajeni iz mnogih podatkovnih slojev, njihovo število 
pa je odvisno od samega tematskega sklopa oziroma od zmožnosti logičnega 
razumevanja prekrivajočih se slojev. S kakovostjo posameznega podatkovnega 
sloja oziroma količino podatkov in informacij, ki jih nosi, je povezan čas obdelave, ki 
se odraža v hitrosti prikaza. Samo delovanje sistema PISO je sicer optimirano 
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razmerju kakovost/čas, temu so tudi prilagojeni posamezni podatkovni sloji znotraj 
tematskih sklopov. 

 

Že tako optimalno hitrost delovanja 
sistema pa lahko še povečamo ali pa 
samo preprosto izboljšamo preglednost 
tematskega sklopa tako, da izklopimo 
Geodetske podlage (odznačimo 
kljukico v legendi).  
 
Prikaz posodobimo s klikom na gumb 
uporabi nastavitve. 
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