
  Ustvarjanje lastnega tematskega sklopa (samo za interne uporabnike)   

V nadaljevanju si bomo ogledali, kako v PISO Spletnem pregledovalniku sestaviti uporabniški tematski 

sklop na osnovi poljubno izbranih podatkovnih slojev iz vseh tematskih sklopov.  

 

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

2. V meniju za tematske sklope izberemo tematski sklop “Moji tematski sklopi” → “Sestavi nov 
tematski sklop”. 

 

 

 
 

 

  



3. Odpre se nam pogovorno okno, v katerega vpišemo ime tematskega sklopa (obvezno) (1). Nato v 
seznamu razpoložljivih slojev izberemo tiste, ki jih želimo vključiti v svoj tematski sklop. Podatkovni 
sloji so v seznamu združeni po skupinah glede na to, v katerem sklopu se nahajajo. 

 

Opomba: Če želimo, lahko za lažjo predstavo podatkovnim slojem na seznamu dodamo tudi 
legendo, in sicer tako, da vključimo možnost “prikaz legende” (pod seznamom podatkovnih slojev) 
(2). Pri iskanju slojev si lahko pomagamo z iskalnikom (“Filter”) (3), kamor vpišemo celotno ime sloja 
ali le njegov del. 
 

4. Sloje poljubno dodajamo  (4) ali odstranjujemo  iz izbora ter spreminjamo njihovo 

zaporedje risanja  .  
 
Opomba: Izbran sloj, ki je na seznamu na dnu, se bo v geografskem prikazu risal na vrhu (nad 
ostalimi izbranimi sloji). V tematskem sklopu “Moj prvi tematski sklop” (glej sliko) se bo najnižje risal 
sloj »Razredi poplavne nevarnosti«, nad tem slojem se bo risal sloj »Cestno omrežje« in na vrhu se 
bo risal sloj »Poslovni subjekti«. 

 

5. Ko končamo urejanje, kliknemo “SHRANI” (5) in v geografskem prikazu se nam izriše nov sestavljen 
tematski sklop. 
 

 

 



Tematski sklop, ki smo ga sestavili, lahko kadarkoli ponovno izberemo v meniju “Tematski sklop” → 

“Moji tematski sklopi” → “Moj prvi tematski sklop” (izberemo ime sklopa, ki smo ga sestavili).  

 

Za ponovno urejanje tematskega sklopa kliknemo na ikono  (ikona je vidna nad karto, ko imamo v 

meniju “Tematski sklop” izbran svoj sestavljeni tematski sklop). Odpre se nam pogovorno okno za 

urejanje podatkovnih slojev. Če želimo sestavljeni podatkovni sloj izbrisati, izberemo gumb “IZBRIŠI”. 

 


