
Delo z zaznamki (dodajanje, urejanje, izvoz in uvoz) 

V nadaljevanju si bomo ogledali kako dodati osebni zaznamek (»novo krožišče«) na karto, urediti 
njegov opis z dodano povezavo do spletnega naslova (URL), izvoziti ta zaznamek v obliki besedila na 
osebni računalnik ter kako uvoziti nov zaznamek (»povečanje parkirišča«) iz osebnega računalnika v 
PISO Spletni pregledovalnik. 

DODAJANJE NOVEGA ZAZNAMKA 

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

2. V grafičnem prikazu si približamo območje, kjer želimo dodati opombo oziroma zaznamek ter v 
izbirniku izberemo zavihek »zaznamki«. 

 

V primeru, da smo v PISO Spletnem pregledovalniku prijavljeni kot javni uporabnik, imamo možnost 
upravljanja zgolj z osebnimi zaznamki.  

3. Na dnu zavihka so ikone za dodajanje novega zaznamka. Izberemo možnost »Dodaj zaznamek 
kot poligon« in odpre se nam pogovorno okno, kamor bomo v nadaljevanju vpisali lastnosti 
zaznamka. 



 

4. S klikanjem po karti očrtamo poligon, ki ga zaključimo s klikom na začetno točko. 

 

5. V pogovorno okno vpišemo ime zaznamka (»novo krožišče«), njegov opis*, določimo barvo 
zaznamka ter vpišemo novo skupino (npr. »Urejanje prometa«).  



 

*Odločili smo se, da bomo opisu zaznamka dodali sliko, ki prikazuje vzorčni primer ustrezno 
urejenega krožišča. Povezavo do spletnega naslova, na katerem se ta slika nahaja, dodamo po 
sledečem postopku: 

 V opisu zaznamka označimo besedilo, ki mu želimo dodati povezavo do spletnega naslova 
(URL), na katerem se nahaja slika in kliknemo na ikono »Insert Hyperlink«. 

 

 V vnosno polje pogovornega okna, ki se nam odpre, vpišemo ali skopiramo spletni naslov 
(URL), na katerem se nahaja slika in kliknemo »OK«. 



 

 Označeno besedilo v opisu zaznamka (»Vzorčni primer ustrezno urejenega krožišča«) se 
podčrta in obarva modro, kar nakazuje na to, da mu je bila pripeta povezava do spletnega 
naslova (URL). 

6. Ko zaznamek uredimo in shranimo, se prikaže na seznamu zaznamkov v izbirniku, na karti v 
grafičnem prikazu pa privzame barvo in ime, ki smo mu ju določili. 

 

7. V primeru, da v izbirniku pod imenom zaznamka »novo krožišče« kliknemo na modro obarvano 
besedilo, ki smo mu dodali povezavo do spletnega naslova, se nam v novem zavihku ali oknu v 
brskalniku odpre slika, ki smo jo dodali opisu zaznamka.  



 

IZVOZ ZAZNAMKA KOT BESEDILA NA OSEBNI RAČUNALNIK 

1. Ob nazivu skupine zaznamkov »Urejanje prometa« se z miškinim kurzorjem postavimo 

na ikono  ter izberemo možnost »Izvozi podatke« -> »Text (Tab delimited)«.  

 

2. Odpre se nam pogovorno okno*, v katerem izberemo možnost shrani PISO_zaznamki.txt 
kot (oziroma »Save as«).  

 

Oblika in vsebina pogovornega okna sta odvisni od brskalnika, ki ga uporabljate. V našem primeru je to 
»Internet Explorer«. V primeru, da uporabljate »Mozilla Firefox«, možnosti »shrani kot« ne morete izbrati in 
datoteka PISO_zaznamki.txt se vam bo na osebni računalnik samodejno shranila v mapo »Downloads«. 

3.  PISO_zaznamki.txt po želji preimenujemo na primer v »novo_krozisce« in ga shranimo na 
poljubno mesto na osebnem računalniku. Npr. kot: 

»d:/tmp/demo/novo_krozisce.txt«. 

UVOZ ZAZNAMKA Z OSEBNEGA RAČUNALNIKA V PISO SPLETNI PREGLEDOVALNIK 



Prejeli smo zaznamek »povečanje parkirišča« v obliki besedila (*.txt), ki je bil izvožen iz PISO 
Spletnega pregledovalnika. Sedaj želimo ta zaznamek uvoziti v PISO Spletni pregledovalnik, in sicer 
med svoje osebne zaznamke v skupino »Urejanje prometa«.  

To storimo na sledeč način: 

1. Z miškinim kurzorjem se postavimo na ikono  ob nazivu skupine »Urejanje prometa« ter 
izberemo možnost »Uvozi podatke«. 

 
Zaznamek je možno uvoziti zgolj v že obstoječo skupino zaznamkov. 

2. V pogovornem oknu, ki se nam odpre, kliknemo na »browse«. V raziskovalcu poiščemo 
zaznamek »povečanje parkirišča« in ga odpremo (»Open«).  

 

3. V vnosno polje pogovornega okna se nam zapiše pot do zaznamka. Kliknemo »UVOZI« in na 
ekranu se nam prikaže sporočilo, da je uvoz zaznamkov uspel. Kliknemo »OK«. 



 

4. Zaznamek »povečanje parkirišča« se prikaže na seznamu zaznamkov v skupini »Urejanje 
prometa« (v izbirniku). Ob kliku nanj se nam prikaže na karti. 

 

5. Sedaj lahko zaznamek po želji urejamo. 

 

 


