
KAKO shraniti trenutno prikazano vsebino na karti 

V nadaljevanju si bomo ogledali, kako shraniti trenutni pogled oziroma vsebino geografskega prikaza 
(karte), ki vsebuje območje, tematski sklop in vključene skupne sloje. Shranjen pogled lahko nato 
kadarkoli vklopimo, izbrišemo, dodamo nove poglede ali pa ga nastavimo kot začetni pogled ob 
prijavi v PISO Spletni pregledovalnik. S shranitvijo vsebin, ki jih najpogosteje uporabljamo pri svojem 
delu s PISO spletnim pregledovalnikom, si bomo prihranili veliko časa, saj nam pogleda ne bo 
potrebno vsakič na novo sestavljati. 

OBLIKOVANJE NOVEGA POGLEDA 

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

2. Približamo si območje, ki ga najpogosteje pregledujemo. Nato izberemo elemente prikaza 
(podlaga, tematski sklop, skupni sloji), ki jih najpogosteje uporabljamo pri svojem delu s 
pregledovalnikom (v našem primeru za Občino Poljčane smo izbrali: podlaga – »Letalski posnetki 
(DOF5 + DOF1)«; tematski sklop – »Prostorski plan« > »Namenska raba prostora«; Skupni sloji – 
»Parcele« in »Stavbe«).  

 

  



DODAJANJE NOVEGA POGLEDA MED »MOJE POGLEDE« 

1. Z miško se pomaknemo na ikono v orodni vrstici ter kliknemo na možnost »Dodaj med 
moje poglede«. 

 
2. Odpre se nam pogovorno okno, kamor vpišemo ime svojega novega pogleda (v našem primeru: 

»Poljcane«). Shranimo ga s klikom na ikono »OK«. 

 

3. Če se sedaj z miško ponovno pomaknemo na ikono , vidimo, da se na seznamu nahaja 
tudi naš pogled. 

 



UPORABA SHRANJENEGA POGLEDA 

1. S klikom na možnost »Moji pogledi« (1) se nam v tekstovnem prikazu pod karto odprejo 

možnosti za urejanje shranjenih pogledov. Za začetni pogled ob zagonu pregledovalnika je 

samodejno izbran pogled celotne občine. To lahko spremenimo in za začetni pogled izberemo 

naš shranjen pogled (2).  

 

Ob odjavi in ponovni prijavi v PISO Spletni pregledovalnik se nam bo samodejno prikazal naš shranjen pogled z 

vso izbrano vsebino.  

2. S klikom na možnost X naš pogled odstranimo s seznama »Mojih pogledov«.   

 
3. V primeru, da želimo med »Moje poglede« dodati še en nov pogled, ponovno izberemo vsebino, 

ki jo pogosto uporabljamo in jo želimo imeti prikazano na karti (podlaga, tematski sklop, skupni 
sloji), in v tekstovnem prikazu kliknemo na možnost »dodaj trenutni pogled«.  

 


