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Spletišče Uporabna geografija

https://uporabna.geografija.si/



Geoinformacijske mobilne aplikacije

• ArcGIS Online aplikacije za zajem geolociranih podatkov.

• Podpora terenskemu delu.

• Namenjene aktivnemu delu (zavestno opazovanje okolice, vnašanje podatkov, 
fotografiranje, …).

• Izvedljivost z mobilnimi napravami, ki jih že imamo in uporabljamo.

• Brez dodatnih stroškov.

• Enostavnost, zanimivost uporabe.

• Takojšnja uporabnost rezultatov.

• Koristnost rezultatov v resničnem življenju.



Potrebujemo:

• pametni telefon, tablica, prenosnik, …

• aplikacijo,

• prenos podatkov in/ali wifi.

Podatki se shranjujejo v oblaku. 

Sprotni ogled vnosov podatkov, fotografij, 
videoposnetkov …

Vnos      skupen ogled vnosov, pogovor, predlogi, … 

Na terenu zbiramo, analiziramo, 
uporabimo geografske informacije. 

Skupinsko ustvarjamo zemljevid.

Kako deluje?



Aplikacija: vodni viri

• Namenjena terenskemu popisu lokalnih vodnih virov (vodotok, jezero, mlaka, morje, 

kal, gramozna jama …). 

• Podpora in popestritev terenskega dela.

• Namen: ozaveščanje pomena lokalnih vodnih virov in nujnosti njihovega varovanja.

• Sodelujte tudi vi ter vaši učenci in dijaki.



Aplikacija: vodni viri

Dostop do aplikacije: https://arcg.is/0uXLmu

Obrazec za vnos

https://arcg.is/0uXLmu


Aplikacija: vodni viri
Vsebina:

• vrsta vodnega vira in njegovo poimenovanje,

• njegov nastanek,

• vidni procesi v ali ob vodnem viru,

• vodna brežina,

• živali v vodi oz. na obrežju/obali,

• vidno onesnaževanje,

• uporaba vode vodnega vira,

• dodaten opis značilnosti, posebnosti (ocena velikosti, osnovne značilnosti vode, …),

• fotografija ali kratek videoposnetek,

• lokacija.



Aplikacija: vodni viri

Ogled vnosov: https://arcg.is/1WrjPz0

https://arcg.is/1WrjPz0


Aplikacija: vodni viri

Skupen zemljevid: https://arcg.is/OPeS5

https://arcg.is/OPeS5


Povabilo k sodelovanju

• Imate idejo za vsebino nove aplikacije? 

• Kaj bi si še želeli na spletišču Uporabna geografija? 

Posredujte nam svoje ideje, predloge … 

Posodobitev in nadgradnja spletišča.

Pišite nam na: 

uporabna.geografija@guest.arnes.si

tatjana.kikec@gmail.com

Blaz.Repe@ff.uni-lj.si

mailto:uporabna.geografija@guest.arnes.si
mailto:tatjana.kikec@gmail.com
mailto:Blaz.Repe@ff.uni-lj.si


Želite izvedeti več?

Pridružite se nam na seminarju „Ko postane geografija uporabna“

Maribor, 17. november 2022 ob 14:30. 

Udeležba je brezplačna.

Prijava na: portalu SIO (odprtje prijav predvidoma prihodnji teden)



Naše neposredno življenjsko okolje se zaradi različnih (naravnih in antropogenih) vzrokov 

nenehno spreminja.
.

Naučimo učence in dijake, da te spremembe ZAZNAVAJO. RAZMIŠLJAJO. PREDLAGAJO. 

UKREPAJO. OZAVEŠČAJO. …
.

Mobilne aplikacije so nam v podporo …

tatjana.kikec@gmail.com

mailto:Tatjana.kikec@gmail.com

