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Na vhodni strani Naravovarstvenega atlasa je možno izbirati med štirimi sklopi naravovarstvenih
podatkov, ki jih imenujemo tudi profili. V vsakem od teh sklopov (profilov) so podrobneje prikazani
atributni in grafični podatki posamezne naravovarstvene vsebine (Natura, EPO, NV, ZO).
To je tisti sloj profila, katerega podatki so v določenem profilu podrobneje prikazani. Npr. v profilu
»Natura« je naslovni sloj »N2k območja«, v profilu »NV« pa sta naslovna sloja »NV točke« in »NV
območja«.
To so vsi tisti sloji v posameznem profilu, ki niso naslovni sloji profila. Tako so npr. v profilu
»Natura« pomožni sloji vsi naravovarstveni sloji (NV točke, NV območja, EPO točke, EPO območja,
ZO točke, ZO območja) razen N2k območja. Poleg tega so pomožni sloji profila tudi vsi ostali sloji
(npr. administrativne meje, meje javnih služb in organizacij, sloji kmetijstva, gozdarstva, vod…)

1. POIZVEDOVANJE O PROSTORSKIH PODATKIH V TOČKI
Poizvedovanje o prostorskih podatkih v točki je namenjeno iskanju podatkov o prižganih grafičnih
slojih v izbrani točki
V izbranem profilu atlasa prižgemo sloje, za katere želimo pridobiti informacije. Nato izberemo
gumb
in kliknemo na izbrano lokacijo. Na desni strani se v zavihku
prikažejo osnovne
informacije o slojih, ki smo jih prebodli. Prikazane so tudi koordinate in nadmorska višina izbrane
lokacije.

2. POIZVEDOVANJE O PROSTORSKIH PODATKIH S POLIGONOM
Poizvedovanje o prostorskih podatkih s poligonom je namenjeno iskanju podatkov o prižganih
grafičnih slojih na širšem območju.
Med sloji najprej prižgemo in izberemo sloj, v katerem je poligon, s katerim želimo poizvedovati.
Sloj je temno sivo obarvan in ima kljukico v kvadratku na desni strani:

Nato izberemo gumb
(odpre se novo okno, ki je prikazano na spodnji sliki) in z njim označimo
želeni poligon (z miško kratko potegnemo čez izbran poligon, da se njegov rob obarva modro).

Kliknemo gumb
grafičnih slojih.

in na desni strani v zavihku

se pokažejo podatki o »prebodenih«

3. POIZVEDOVANJE Z ATRIBUTNIMI PODATKI PO NASLOVNEM SLOJU PROFILA
Podrobnejše atributne podatke lahko pridobimo le o naslovnem sloju profila. Iskani objekt lahko z
osnovnim iskalcem poiščemo po imenu ali kodi/identifikacijski številki, ki jo vpišemo v iskalec nad
atributnimi podatki:

Da se izbrani objekt pokaže tudi na grafiki, kliknemo na gumb .
Podrobnejše atributne podatke dobimo v »drevesno« strukturiranih zapisih, ki se odpro s klikom
na

. Podatki so zapisani na desni strani v zavihku

.

4. ISKANJE S POMOČJO FILTROV
Filtri omogočajo iskanje po posameznih atributnih podatkih (npr. poiskati želimo vsa Natura 2000
območja, kjer je kot kvalifikacijska vrsta določen navadni škržek).
Orodje za filtre odpremo z gumbom
pripravimo filter:

. Po kliku na ta gumb se odpre novo okno, v katerem

Po vnosu atributnih podatkov v filter kliknemo na

in v spodnjem delu osnovne maske se

pokažejo samo območja, kjer je izbrana vrsta kvalifikacijska. S klikom na
delu pokažejo samo izbrana območja.

se v grafičnem

5. ISKANJE S POMOČJO SPLOŠNIH ISKALCEV
Naravovarstveni atlas omogoča iskanja tudi s pomočjo splošnih iskalcev na štiri načine:
5.1 Iskanje po ključnih besedah
V prazno polje v zavihku
vnesemo izbrano ključno besedo in spodaj se izpišejo območja, pri
katerih se v atributnem delu ta beseda pojavlja.

S klikom na

se izbrano območje pokaže tudi na grafiki.

5.2 Iskanje po koordinatah
V zavihku
lahko poiščemo določeno lokacijo s pomočjo koordinat. Vnesemo lahko tri
različne tipe koordinat:

5.3 Iskanje po naslovih
V zavihku

lahko poiščemo določeno lokacijo s pomočjo naslova:

5.4 Iskanje po parcelah
V zavihku

lahko poiščemo določeno lokacijo s pomočjo parcelne številke:

