
Shranjevanje in tiskanje PISO vsebin – priprava IMG/PDF dokumenta 

V nadaljevanju si bomo ogledali, kako shraniti ali natisniti karto z vso prikazano vsebino. Karto lahko 
shranimo/natisnemo na dva različna načina, in sicer: 

1. kot PDF dokument, ki vsebuje še dodatne elemente; 
2. kot IMG dokument - slika. 

IZBOR VSEBINE KARTE 

1. Kot interni ali javni uporabnik se prijavimo v PISO Spletni pregledovalnik za svojo občino, 

izberemo podlago (1), tematski sklop (2) in skupni sloj/sloje (3) ter si približamo območje, ki ga 

želimo natisniti ali shraniti kot PDF/IMG dokument. 

 

PRIPRAVA IMG/PDF DOKUMENTA 

1. Z miško se pomaknemo nad ikono za tiskalnik (v orodni vrstici desno od karte) in izberemo 
možnost za pripravo IMG ali PDF dokumenta. 

 



IMG DOKUMENT 

1.1. Če izberemo možnost »IMG dokument«, se nam odpre pogovorno okno, kjer določimo velikost 
slike (med 10 in 1600 pikslov) (1) in kliknemo »OK« (2). Za ogled in tiskanje slike izberemo 
možnost »Open« ozirom »Odpri« (3), za shranjenje slike na računalnik pa izberemo možnost 
»Save/Save as« oziroma »Shrani/Shrani kot« (4). 

 

*Oblika pogovornega okna za odpiranje/shranjevanje slike je odvisna od brskalnika, ki ga uporabljate. 

OPOMBA 1: Pri spreminjanju velikosti slike se izhaja iz sredine karte 

  



PDF DOKUMENT 

1.2. Če kliknemo na ikono za tiskalnik ali izberemo možnost »PDF dokument«, se nam odpre 
pogovorno okno, kjer izberemo velikost lista (format A4 ali A3), določimo ali naj se v pdf-ju 
ohrani merilo1 (privzeto) ali pa območje pogleda/karte ter po želji dodamo opombo, ki se bo 
izpisala pod karto. Nato kliknemo OK. 

 

  



1.3. Oblikuje se PDF dokument, ki ga lahko natisnemo ali shranimo na računalnik. Izris PDF poleg 
karte vsebuje še naslov, legendo, merilo in rezultate morebitne lokacijske poizvedbe. 

 

OPOMBA 2: Na shranjeni ali natisnjeni sliki (IMG/PDF) se ohranijo tudi morebitne narisane meritve2, 
znak (rdeč krogec) od lokacijske poizvedbe in označena, izbrana ali narisana geometrija3. 

OPOMBA 3: Za prikaz PDF dokumenta potrebujemo »Adobe Reader«, ki ga lahko brezplačno 
prenesemo s spletnega naslova http://www.adobe.com. 

1Več o spreminjanju merila karte si lahko preberete na povezavi: Nastavljanje merila. 

2Več o merjenju si lahko preberete na povezavi: Merjenje razdalj in površin. 

3Več o možnostih uporabe geometrijske poizvedbe si lahko preberete na povezavi: Geometrijska 
poizvedba. 

http://www.adobe.com/
http://www.geoprostor.net/PisoPortal/kako-spremeniti-merilo-karte.aspx
http://www.geoprostor.net/PisoPortal/kako-izmeriti-razdaljo-ali-povr%C5%A1ino.aspx
http://www.geoprostor.net/PisoPortal/novosti-v-spletnem-pregledovalniku-2del-.aspx
http://www.geoprostor.net/PisoPortal/novosti-v-spletnem-pregledovalniku-2del-.aspx

