
 Uporaba geometrijske poizvedbe (»ig«) – prebivalci po 
aglomeracijah 

V nadaljevanju si bomo ogledali, kako pripraviti seznam hišnih številk s številom stalnih prebivalcev 
po izbranih aglomeracijah za potrebe priprave oz. novelacije programa odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v občini. 

IZBOR AGLOMERACIJ 

1. Kot interni uporabnik se prijavimo v PISO Spletni pregledovalnik.  

2. Vklopimo tematski sklop »Gospodarska infrastruktura (GJI)« -> »Komunala (Ko)«. V legendi 
vklopimo sloj »Aglomeracije«, izklopimo vse ostale sloje ter si v grafičnem prikazu približamo 
območje aglomeracij, ki nas zanimajo (v našem primeru aglomeracije »Krivoglavice«, »Geršiči« 
in »Primostek« v Občini Metlika). 

 

3. V orodni vrstici izberemo način delovanja za lokacijsko poizvedbo (ikona »i«). Nato v grafičnem 
prikazu z miško kliknemo na območje ene izmed aglomeracij, ki nas zanimajo (npr. 
»Krivoglavice«). Izbrana točka oziroma zadetek se v grafičnem prikazu označi z rdečim krogom. 



 

4. V tekstovnem prikazu se izpiše rezultat poizvedbe. Za prenos celotne aglomeracije v izbor in 

izvajanje poizvedbe na njenem območju kliknemo na ikono  (»izberi«) pri izpisu 
»GEOMETRIJA«. V grafičnem prikazu se izbrana aglomeracija obarva z barvo, ki smo jo nastavili v 
osebnih nastavitvah* (v našem primeru z rumeno). 

 

5. Ostale aglomeracije, ki nas zanimajo, v izbor dodamo tako, da držimo tipko »SHIFT« na tipkovnici 
in medtem z miško kliknemo na te aglomeracije (v našem primeru smo ob držanju tipke »SHIFT« 
sprva kliknili na območje aglomeracije »Primostek« in nato na območje aglomeracije »Geršiči«).  



 

6. S tem dejanjem v izbor sicer nismo dodali celotnih aglomeracij, temveč zgolj posamezno parcelo 
na njihovem območju. Katero, je razvidno v tekstovnem prikazu v seznamu »Izbrana geometrija« 
(v našem primeru smo v izbor dodali parcelo 951/1 (KO 1516) na območju aglomeracije 
»Primostek in parcelo 1542/1 (KO 1517) na območju aglomeracije »Geršiči«).  

 

  



7. Za izbor in izvajanje poizvedbe na celotnem območju vseh izbranih aglomeracij kliknemo na 

ikono  (»izberi vse«) v naslovni vrstici seznama »Aglomeracije«. V grafičnem prikazu se 
izbrane aglomeracije obarvajo. 

 

  



IZPIS IN IZVOZ SEZNAMA HIŠNIH ŠTEVILK S ŠTEVILOM STALNIH PREBIVALCEV PO IZBRANIH 
AGLOMERACIJAH 

1. Izberemo tematski sklop »Register prebivalcev«, v legendi vklopimo sloj »Število prebivalcev na 
naslov« in izklopimo vse ostale sloje. 

 

2. V orodni vrstici kliknemo na ikono za geometrijsko poizvedbo (»ig«) in v tekstovnem prikazu se 
nam izpišejo rezultati geometrijske poizvedbe. 



 

3. Med rezultati geometrijske poizvedbe je tudi seznam »Število prebivalcev na naslov«, ki med 
drugim vsebuje podatke o hišnih številkah s številom stalnih prebivalcev. Celoten seznam lahko 
izvozimo v MS Excel, ga naprej obdelujemo ter uporabljamo za različne namene in potrebe, na 
primer za potrebe priprave oz. novelacije programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 
občini. 

 

*Več o nastavljanju barv v osebnih nastavitvah si lahko preberete na povezavi: Osebne 
nastavitve_Nastavljanje_barv_geometrije 
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