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KRATICE 

 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

AVGI Aplikacija za olajšano zbiranje prostovoljnih geografskih informacij (VGI) 

BCP baza cestnih podatkov 

CAS ciklično aerofotografiranje Slovenije 

D96/TM oznaka za državni ravninski koordinatni sistem 

D48/GK oznaka za star državni ravninski koordinatni sistem 

DMP1 digitalni model površja velikostjo celice 1 m x 1 m 

DMR1 digitalni model reliefa velikostjo celice 1 m x 1 m 

DMR12,5 digitalni model reliefa z mrežno celico 12,5 m x 12,5 m 

DMV digitalni model višin 

DOF025 digitalni ortofoto z velikostjo slikovnega elementa 0,25 m × 0,25 m 

DTI dolžina talnega intervala – velikost slikovnega elementa v naravi 

DTK  digitalna topografska karta 

DTK 25 digitalna topografska karta 1 : 25 000 

DTK 50 digitalna topografska karta 1 : 50 000 

DTM državni topografski model 

E koordinate v smeri zahod-vzhod koordinatnega sistema WGS84/UTM 

e koordinate v smeri zahod-vzhod koordinatnega sistema D96/TM 

FERI Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru 

FGG Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 

GKOT georeferenciran in klasificiran oblak točk 

GOT georeferenciran oblak točk 

GNSS globalni navigacijski satelitski sistemi 

GPS ang. Global Positioning System 

GRD ang. Graud Range Detected 

GRS80 elipsoid 1980 

GI Geodetski inštitut Slovenije 

GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 

INSPIRE ang. Infrastructure for Spatial information in Europe 

IUGG ang. International Union of Geodesy and Geophysics 

KS kataster stavb 

LSS lasersko skeniranje Slovenije 2014–2015 

N koordinate v smeri jug-sever koordinatnega sistema WGS84/UTM 

n koordinate v smeri jug-sever koordinatnega sistema D96/TM 

NATO STANAG ang. North Atlantic Treaty Organization Standardization Agreement 

NOAA ang. National Oceanic and Atmospheric Administration 

OSM ang. OpenStreetMap 

PAS1 podoba analitičnega senčenja lidarskih podatkov z velikostjo slikovnega 
elementa 1 m × 1 m 

prostovoljna 
fotografija 

Fotografija, ki nam jo je poslal prostovoljec 

REN register nepremičnin 

RMSE koren srednjega kvadratnega pogreška (ang. Root Mean Square Error) 

RPE register prostorskih enot 

RTK ang. Real-Time Kinematic (GNSS-metoda izmere) 
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Sentinel-1 dva multispektralna satelita, ki snemata površje v optičnem delu spektra, njuna  
najboljša prostorska ločljivost je 10 m × 10 m 

Sentinel-1 dva radarska satelita (SAR), ki snemata površje  

SVS STANAG slovenski vojaški standard, ki temelji na NATO standardu STANAG 

SVS2010 oznaka za državni višinski koordinatni sistem (slovenski višinski sistem z 
datumom srednje epohe 2010) 

TK 50 VGI topografska karta 1 : 50 000, Vojnogeografski inštitut Beograd 

TM Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija 

TTN 10 temeljni topografski načrt 1 : 50 000 

TTN 5 temeljni topografski načrt 1 : 5000 

UTM univerzalna transverzalna Mercatorjeva projekcija 

VGI prostovoljne geografske informacije ( ang. Volunteered Geographic Information) 

VTK vojaška topografska karta 

VTK 50 vojaška topografska karta 1 : 50 000 

WGS84 elipsoid 1984 

ZK GJI zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 
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POVZETEK 

Pridobivanje prostovoljskih geografskih informacij (VGI, volunteered geographic information) ali 
geografskih virov množice (crowdsourcing) je v zadnjem desetletju v središču pozornosti akademskih 
krogov, zlasti za odkrivanje topografskih sprememb, sodelovalno kartiranje in spremljanje naravnih 
nesreč. Z VGI lahko zbiramo podatke o položaju in georeferencirana besedila, sporočila, fotografije ali 
druge podatke z označevanjem obstoječih informacij z geografsko lokacijo.  
Pri zbiranju VGI lahko za motiviranje javnosti uporabimo različne pristope, medtem ko je glavna 
motivacija navadno želja po sodelovanju pri koristnem dejanju. Boljšo kakovost podatkov dosežemo, 
če pri zbiranju VGI poleg laikov sodelujejo tudi strokovnjaki.  
Topografske karte in podatki pokrivajo celotne države. V sistemu A4C4 za ocenjevanje parametrov  
kakovosti podatkov (Authority, Accuracy, Availability, Actuality; Completeness, Coverage, Consistency, 
Correctness) VGI prevladajo v primerjavi z uradnimi topografskimi podatki samo v Ažurnosti in pogojno 
v Pravilnosti, vendar je to zelo pomembno za Geodetske uprave (GU). Evropske GU obnavljajo 
topografske podatke periodično, npr. enkrat na 3 leta. Da bi dosegale visoko in geografsko homogeno 
ažurnost VGI neprekinjeno, morajo GU pritegniti prostovoljce na celotnem ozemlju države. Zato sta 
glavna namena te raziskave: (1) omogočiti prostovoljcem enostavno in hitro zbiranje podatkov, ter (2) 
omogočiti geodetskim strokovnjakom obdelavo teh amaterskih podatkov s fotogrametrično 
kakovostjo. V ta namen je bil uveden izraz podprte prostovoljske geografske informacije (facilitated 
VGI), ki pomeni, da je zbiranje VGI mogoče pospešiti, če uporabniška institucija, kot je GU, podpira 
državljane npr. z enostavnimi in uporabniku prijaznimi aplikacijami, kot so digitalni kartografski 
vmesniki ali brskalniki po topografskih podatkih. 

Kadar se VGI, zlasti pa prostovoljske fotografije, združijo z georeferenciranimi velepodatki (big data), 
kot so npr. lidarski oblaki točk, fotogrametrični digitalni modeli površja celotnih držav (lidarju podobni 
podatki) ali pa satelitski posnetki, se odprejo nove smeri raziskav. Glede na potenciale, ki jih ponuja 
zbiranje VGI, se bomo v projektu ukvarjali s tremi presežnimi raziskovalnimi problemi: 

• OSREDNJI PROBLEM - Kako optimizirati metodologijo ažuriranja topografskih kart, pri kateri bi 
uporabljali poljubne VGI, prostovoljske ne-metrične fotografije in lidarske ali lidarju podobne 
podatke ter satelitske posnetke? 

• KONTEKSTUALNI PROBLEM - Kako prostovoljcem olajšati podprto zbiranje VGI in amaterskih ne-
metričnih fotografij za ažuriranje kart s fotogrametrično natančnostjo: (1) za različne topografske 
spremembe, npr. cestnega omrežja, zgradb, rabe zemljišč in pokrovnosti tal, in (2) v različnih 
merilih državnih topografskih kart, npr. 1 : 5000 v primerjavi z 1 : 50 000? 

• TEHNOLOŠKI PROBLEM - Natančneje: (1) kako fotogrametrično orientirati in georeferencirati ne-
metrično prostovoljsko fotografijo, ki je bila posneta z amaterskim fotoaparatom ali mobilnim 
telefonom, in (2) kako s tako amatersko fotografijo prepoznati in kartirati topografske spremembe 
tridimenzionalno, samo z dodatno uporabo lidarskih ali lidarju podobnih podatkov? 

Ažuriranje topografskih kart običajno poteka s fotogrametričnim aerofotografiranjem, kjer so 
fotografije, ki se uporabljajo za zaznavanje sprememb profesionalni, tj. merski, orientirani, 
stereografski (parni) in vertikalni (posneti z letala). Glavni cilj predlagane raziskave je razvoj optimalne 
metodologije za ažuriranje topografskih kart, ki bo temeljila na mešanici VGI, prostovoljskih amaterskih 
fotografij in profesionalnih lidarskih ali lidarju podobnih podatkov ter prostovoljnih satelitskih 
posnetkih. To lahko povzamemo z naslednjo hipotezo: 

Topografska kombinacija poljubnih VGI, prostovoljskih fotografij in profesionalnih lidarskih ali 
lidarju podobnih podatkov in/ali satelitskih posnetkov je lahko podatkovni vir, s katerim v 
procesu ažuriranja topografskih kart zagotovimo zaznavanje in kartiranje 3D topografskih 
sprememb z ustaljeno profesionalno kakovostjo. 
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1 VODENJE PROJEKTA 

1.1 Koordiniranje izvedbe del 

Izvedena sta bila dva uvodna sestanka s sofinancerjema:  

• 26. 8. 2019 z MORS, 

• 11. 9. 2019 z GURS. 

Izvedli smo pet predstavitvenih sestankov, kjer smo predstavili delo opravljeno na projektu in opisano 

v vmesnih poročilih, ki je bilo oddano obema sofinancerjema: 

• 10. 11. 2019 

• 4. 11. 2020 

• 8. 4. 2021 

• 8. 11. 2021 

• 13. 4. 2022 

Izvedli smo še zaključni sestanek projekta, ki sta se ga udeležila oba sofinancerja: 

• 9. 6. 2022 

Zaradi epidemije COVID-19 je večina dogovarjanj med partnerjema v letih 2020 in 2021 potekala preko 

e-pošte ali različnih aplikacij za oddaljeno komuniciranje. 

 

1.2 Spletna stran projekta 

Na spletnem mestu Geodetskega inštituta Slovenije (GI) smo vzpostavili spletno mesto projekta 

http://www.gis.si/sl-predstavitev-projektov-l2-1826/. Na njem so objavljene naslednje vsebine:  

− povzetek projekta, 

− podatki o financiranju projekta in logotipi financerjev, 

− predstavitev projektne skupine s povezavami na SICRIS,  

− predstavitev delovnih paketov (faze projekta), 

− trajanje projekta in 

− rezultati projekta, mednje sodijo javne objave člankov in prispevkov objavljenih tekom 

projekta (našteti tudi v poglavju 6 na strani 184). 

Spletna stran bo aktivna še 5 let po zaključku projekta. 

Vsebina in rezultati projekta so objavljeni na naslovu http://www.gis.si/sl-predstavitev-projektov-l2-

1826/ v slovenskem jeziku (Slika 1) in na naslovu http://www.gis.si/en/sl-predstavitev-projektov-l2-

1826/ v angleškem jeziku (Slika 2). Rezultate projekta sproti dopolnjujemo z novimi objavljenimi članki. 

 

http://www.gis.si/sl-predstavitev-projektov-l2-1826/
http://www.gis.si/sl-predstavitev-projektov-l2-1826/
http://www.gis.si/sl-predstavitev-projektov-l2-1826/
http://www.gis.si/en/sl-predstavitev-projektov-l2-1826/
http://www.gis.si/en/sl-predstavitev-projektov-l2-1826/
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Slika 1: Trenutna različica spletne strani projekta v slovenskem jeziku. 
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Slika 2: Trenutna različica spletne strani projekta v angleškem jeziku. 
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2 METODOLOGIJA ZA POSODABLJANJE KART 

Skladno z osnovno hipotezo projekta je potrebno obstoječo metodologijo posodabljanja topografske 

vsebine kart meril 1 : 5000 in 1 : 50 000 nadgraditi.  

2.1 Razvoj metodologije za ažuriranje topografskih kart z raznovrstnimi podatki 

Cilj raziskave je posodobiti metodologijo za posodabljanje kart v merilu 1 : 5000 in 1 : 50 000, ki bo 

temeljila na mešanici (»mushup«) prostovoljnih geografskih informacij, prostovoljnih amaterskih 

fotografij in profesionalnih lidarskih in lidarju podobnih podatkov ter prostovoljnih satelitskih 

posnetkov. 

2.1.1 Prostovoljne geografske informacije – VGI 

S skupnim imenom prostovoljno oddanim podatkom v besedilni, slikovni, video ali kakršnikoli drugi 

obliki, ki na kakršenkoli način vsebujejo podatek o geografski lokaciji dogodka, pravimo prostovoljne 

geografske informacije ali s kratico VGI (ang. Volunteered Geographic Information). Z VGI torej lahko 

zbiramo podatke o položaju in georeferencirana besedila, sporočila, fotografije ali druge podatke z 

označevanjem obstoječih informacij z geografsko lokacijo. 

Prostovoljne amaterske fotografije so del VGI, katerih obdelavi se bomo v tem projektu še posebej 

posvetili. Danes so to pretežno digitalne fotografije, narejene z mobilnimi telefoni, ki lahko med svojimi 

metapodatki že vsebujejo podatke o približni geolokaciji fotografske ekspozicije. 

2.1.2 Lidarski podatki 

Kot je predstavljeno v nadaljevanju, obe obstoječi metodologiji za vzdrževanje topografskih podatkov 

merila 1 : 5000 in 1 : 50 000 že vključujeta uporabo lidarskih podatkov, bodisi kot osnovnega ali kot 

dopolnilnega vira za zajem. Lasersko skeniranje Slovenije (LSS) je bilo izvedeno v letih 2011, 2014 in 

2015. Zaenkrat sloj nima cikličnega vzdrževanja.  

LSS podatki so: 

• DMR1 (digitalni model reliefa z velikostjo celice 1 m x 1 m, format ASCII), 

• GKOT (georeferenciran in klasificiran oblak točk, kjer so laserske točke razdeljene na 6 višinskih 

razredov, format LAS), 

• PAS1 (podoba analitičnega senčenja z velikostjo slikovnega elementa v naravi 1 m x 1 m, format 

TIFF+TFW). 

 

Pri razvoju nove metodologije vzdrževanja topografskih podatkov je potrebno preveriti ali bi bilo 

katerim podatkom iz dopolnilnih virov možno pripisati status osnovnih virov. 

2.1.3 Lidarju podobni podatki 

Lidarju podobni podatki so podatki, ki izhajajo iz CAS (Cikličnega aerofotografiranja Slovenije), ki na 

vsaka  3 let ciklično pokrije Slovenijo s sledečimi izdelki: aerofotografije s podatki orientacije, ortofoti, 

spremembe na digitalnem modelu reliefa in digitalni model površja z velikostjo celice 1 m x 1 m 

(DMP1), ki je izdelan z avtomatskimi postopki izdelave iz aerofotografij za celotno državo Slovenije. 

Prednost tega DMP1 izdelka v primerjavi z lidarskim DMP je, da je na vsake 3 leta za celotno državo 

Slovenijo DMP1 ažuriran. 
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Iz aerofotografij CAS lahko izdelamo DMP s poljubno velikostjo mrežne celice, ki je še smiselna glede 

na velikost slikovnega elementa oz. dolžino talnega intervala (DTI) aerofotografije in glede na način 

njegove uporabe oz. implementacije.  

2.1.4 Satelitski posnetki 

V projektu se bomo posvetili uporabi podatkov satelitskega sistema SENTINEL Evropske vesoljske 

agencije ESA (ang. European Space Agency), ki je zadolžena za vesoljski evropski program. Posvetili se 

bomo predvsem podatkom iz dveh satelitov, in sicer iz satelita SENTINEL-1 in SENTINEL-2. 

SENTINEL-ovi satelitski podatki so brezplačni, hkrati pa se odlikujejo z veliko časovno ločljivostjo (od 1-

12 dni, odvisno od geolokacije in izbire satelitskega sistema) in so zato zanimivi tudi za sistemsko 

uporabo pri vzdrževanju topografskih podatkov na ravni države. 

SENTINEL-1 nudi permanentne radarske podatke (so neodvisni od oblačnosti, lahko so posneti podnevi 

ali ponoči) v C-kanalu. Instrument SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) lahko zajema podatke o površju 

Zemlje na štiri načine, v obliki: 

• SM (standardni SAR »stripmap«), 

• IW (Interferometric Wide swath), 

• EW (Extra Wide swath) in 

• Wv (Wave). 

 

Produkti SENTINEL-1, ki jih brezplačno distribuira ESA vključujejo: 

• surove podatke (Level-0 za specifično uporabo), 

• obdelane podatke (Level-1 SLC (Single Look Complex) podatki), 

• GRD podatke (Level-1, Ground Range Detected), 

• OCN podatke (Level-2 Ocean). 

Slika 3 prikazuje povezanost med vhodnimi podatki in izdelki SNETINEL-1. 

 

Slika 3: Produkti SENTINEL-1 v povezavi z načinom zajema podatkov (vir: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-
guides/sentinel-1-sar/product-types-processing-levels). 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/product-types-processing-levels
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/product-types-processing-levels


GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

23 

 

SENTINEL-2 nudi optične podatke v 13-tih multispektralnih kanalih, in sicer: 4 kanale z velikostjo 

slikovnega elementa 10 m × 10 m, 6 kanalov s 20 m × 20 m in 3 kanale s 60 m × 60 m. 

Na voljo so izdelki različnih nivojev (ang. level) obdelave. Povezljivost med nivoji obdelave in 

generiranimi izdelki prikazuje Slika 4: 

 

 

Slika 4: Povezljivost med nivoji obdelave in generiranimi izdelki (vir: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-
guides/sentinel-2-msi/overview). 

V okviru projekta CRP V2-1620 (Triglav Čekada et al., 2018) so bili satelitski posnetki SENTINEL-2 že 

proučeni za namen oblikovanja samodejnih postopkov identifikacije sprememb pokrovnosti tal ob 

uporabi različnih podatkov daljinskega zaznavanja. 

V nadaljevanju predstavljamo dva osnutka metodologije za ažuriranje kart z raznovrstnimi podatki, 

ločeno za merilo 1 : 5000 in 1 : 50 000, ki sta še v fazi razvoja.  

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/overview
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/overview
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2.1.5 Osnutek metodologije za ažuriranje kart merila 1 : 5000 z raznovrstnimi podatki 

Izdelan osnutek metodologije ažuriranja topografske vsebine kart merila 1 : 5.000 temelji na obstoječi 
metodologiji zajema »Zbirke topografskih podatkov«, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije 
(GURS). »Zbirka topografskih podatkov« se vodi v obliki Državnega topografskega modela (DTM), ki 
vsebuje grafične in topografske podatke o objektih, ki ustrezajo natančnosti merila 1 : 5000. V DTM se 
zajemajo topografski podatki za območje Slovenije, ki so skladni s smernicami INSPIRE. DTM je v fizični 
obliki realiziran kot objektno-relacijska podatkovna baza Oracle s komponento ESRI SDE (DTM Navodila 
za zajem topografskih podatkov, 2019). 

Slika 5 prikazuje trenutno pokritost Slovenije s topografskimi podatki v merilu 1 : 5000. 

 

  

Slika 5: Stanje ažurnosti topografskih podatkov 1 : 5000 (vir: GURS). 

Podatki »Zbirke topografskih podatkov« so brezplačno na voljo preko aplikacije e-Geodetski podatki 

(e-GP). Za prikaz podatkov je na voljo spletna kartografska storitev WMTS (Web Map Tile Servis), ki 

omogoča vpogled v podatke Zbirke topografskih podatkov (DTM). Spletna storitev je na razpolago v 

dveh koordinatnih sistemih: z EPSG kodo 3794 (koordinatni sistem SI-D96/TM) in z EPSG kodo 3912 

(koordinatni sistem SI-D48/GK). Spletno storitev je možno uporabljati z ustrezno programsko opremo 

(ArcGIS, QGIS itd.) (vir: https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-

kartografski-podatki/topografski-podatki-in-karte/zbirka-topografskih-podatkov-dtm/#tab2-1040 ). 

2.1.5.1 Obstoječa metodologija ažuriranja topografskih podatkov merila 1 : 5000 

Obstoječa metoda ažuriranja oz. zajema topografskih podatkov na ravni države v merilu 1 : 5000 

temelji na kombiniranem fotogrametričnim zajemu na osnovi izdelkov Cikličnega aerofotografiranja 

Slovenije (CAS) in Laserskega skeniranja Slovenije (LSS). 

Kombiniran zajem pomeni, da se za optimalno določitev 3D-razsežnosti in atributov prostorskih 

objektov uporablja stereozajem na osnovi stereofotografij CAS in podatkov LSS. Pri slednjih se uporabi 

https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/topografski-podatki-in-karte/zbirka-topografskih-podatkov-dtm/#tab2-1040
https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/topografski-podatki-in-karte/zbirka-topografskih-podatkov-dtm/#tab2-1040
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izdelek DMR1 (digitalni model reliefa z velikostjo celice 1 m x 1 m) ali GKOT (georeferenciran in 

klasificiran oblak točk), pri katerem se uporabi klasifikacijski razred »tla«. 

Na odprtem terenu je fotointerpretacijo v celoti možno izvesti iz stereofotografij CAS, na olistanem 

terenu pa se geometrija pripenja ali interpolira med točke DMR1 ali GKOT. 

Obstoječa metodologija zahteva različne osnovne, dopolnilne in pomožne vire za zajem podatkov tako 

geometrije, kot tudi atributnih podatkov, pri čemer je predpisano, da morajo biti vsi viri v državnem 

koordinatnem sistemu D96/TM.  

Koordinate topografskih podatkov se zaokroža na dve decimalni mesti, enota so metri. 

2.1.5.1.1 Državni ravninski koordinatni sistem D96/TM 

Državni ravninski koordinatni sistem D96/TM je novi koordinatni sistem, ki temelji na evropskem 

koordinatnem sistemu. Določajo ga: 

• TM = transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija, 

• Geodetski datum 1996, 

• Elipsoid GRS 1980. 

Koordinati sta : e (ang. easting) in n (ang. northing). 

 

Geodetski datum običajno označujemo z izhodiščno lokacijo in/ali z letnico vzpostavitve. Letnica je 

običajno določena z zaokrožitvijo srednjega trenutka (epohe) geodetske izmere v osnovni mreži 

geodetskih točk. Geodetski datum je določen s kakovostno geodetsko izmero in izračunom koordinat 

geodetskih točk na območju vzpostavitve sistema (običajno hkrati za celotno ozemlje države). 

Elipsoid GRS 1980 je rotacijski elipsoid, ki izhaja iz definicije GRS80. Velika polos meri (točno) 6.378.137 

m, mala polos pa je izpeljana količina in meri 6.356.752,314 m. GRS 1980 je kratica za geodetski 

referenčni sistem 1980, ki je bil sprejet leta 1979 s strani Mednarodne zveze za geodezijo in geofiziko 

(IUGG). Definira štiri osnovne geofizikalne parametre Zemlje, in sicer veliko polos, geocentrično 

gravitacijsko konstanto, dinamični faktor oblike in kotno hitrost. 

2.1.5.1.2 Državni višinski koordinatni sistem SVS2010 

SVS2010 je novi državni višinski sistem, ki ga določajo: 

• višinski datum: Koper, epoha: 10. 10. 2010, 

• sistem višin: normalne višine, 

• ime: Slovenski višinski sistem 2010 (oznaka SVS2010). 

Višinski datum Koper se nanaša na opazovanja gladine morja na sodobni mareografski postaji v Kopru. 

Upoštevane so bile meritve za obdobje 18,6 let, pri čemer je za srednjo epoho izmere izbran datum 10. 

10. 2010. Ta sovpada s srednjo epoho izvedenih nivelmanskih meritev mreže 1. reda. Od tu tudi izhaja 

ime in oznaka novega višinskega sistema SVS2010. 

Normalne višine so določene na osnovi vrednosti normalne težnosti točke na elipsoidu in težnosti 

pripadajoče točke na teluroidu, pri tem pa so višine neodvisne od porazdelitve mas pod površjem 

Zemlje. 
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2.1.5.1.3 Predpisani viri za izvedbo zajema topografskih podatkov v merilu 1 : 5000 

Obstoječa metodologija za zajem topografskih podatkov v merilu 1 : 5000 predpisuje več različnih vrst 

virov podatkov in jih razvršča v tri različne tipe: osnovne, dopolnilne in pomožne vire. 

2.1.5.1.3.1 Osnovni viri in uporaba 

Osnovne vire uporabljamo za identifikacijo in zajem geometrije prostorskih objektov ter določitev 

njihovih lastnosti (vsebinski atributi). Osnovni viri so: 

• aerofotografije CAS (format TIFF) s podatki o orientaciji in fotoaparatu (kalibracijsko poročilo), 

• DMR1 (format ASCII),  

• GKOT (format LAS). 

Aerofotografije CAS s podatki o orientaciji predstavljajo osnovni vir za stereozajem na območjih brez 

goste vegetacije, kjer je v največji možni meri mogoče fotointerpretirati topografsko vsebino in jo je 

možno točneje zajeti v primerjavi z območji, kjer se nahaja gosta vegetacija. Višinska točnost zajema 

(RMSE < 0,7 m), ravninska točnost (RMSE < 0,5 m).  

DMR1 in GKOT predstavljata osnovni vir za zajem topografskih podatkov na območjih pokritih z gosto 

vegetacijo, če so podatki dovolj ažurni: 

• DMR1 je dgitalni model reliefa z velikostjo celice 1 m x 1 m in je izveden podatek iz surovih 

laserskih podatkov na osnovi klasifikacije oblaka točk, interpolacije in lokalnega ročnega 

popravljanja. DMR1 prikazuje relief, brez vegetacije in grajenih objektov in ima višinsko točnost 

(RMSE < 0,15 m) na območjih brez vegetacije. Uporabljamo ga za zajem prostorskih objektov, 

ki se v celotni nahajajo pod gosto vegetacijo. 

• GKOT je georeferenciran in klasificiran oblak točk v katerem so laserske točke razdeljene na 

šest višinskih razredov: neklasificirano, tla, nizka vegetacija, srednja vegetacija, visoka 

vegetacija, grajeni objekti. GKOT ima višinsko točnost (RMSE < 0,15 m) na območjih brez 

vegetacije. GKOT ne omogoča fotointerpetacije. Uporabljamo ga za zajem v primerih, kjer 

prostorskega objekta, ki se nahaja pod vegetacijo ne moremo popolnoma geometrijsko 

opredeliti. 

2.1.5.1.3.2 Dopolnilni viri in uporaba 

Dopolnilne vire uporabljamo za dodatno identifikacijo objektov, določitev dodatnih lastnosti in 

določitev posebnih vsebinskih atributov. Dopolnilne vire ne uporabljamo za zajem geometrije 

prostorskih objektov. Po izkustveni oceni, v gozdovih in drugih gosto olistanih območjih iz 

stereofotografij CAS ne vidimo do 40 % objektov. Zato na teh območjih za identifikacijo in določitev 

vsebinskih atributov, uporabimo dopolnilne vire, ki so: 

• skenogrami državnih topografskih kart (format TIFF+TFW), 

• podoba analitičnega senčenja laserskega DMR1 imenovana PAS1 (format TIFF+TFW),  

• ortofoto CAS z ločljivostjo 0,25 m × 0,25 m imenovan DOF025 (format TIFF+TFW). 

Skenogrami državnih topografskih kart so temeljni topografski načrt v merilih 1 : 5000 in 1 : 10 000 

(TTN 5, TTN 10) ter državna topografska karta 1 : 25 000 (DTK 25). 

TTN 5 IN TTN 10 skupaj pokrivajo ozemlje Republike Slovenije (2543 listov TTN 5, 258 listov TTN 10). 

Stanje topografske vsebine je staro povprečno 25 let ali več (l. 1955-1997). Za vsak list karte ja na 

razpolago 5 črnobelih skenogramov naslednjih vsebin: 
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• sloj NP: naselja s prometno mrežo; 

• sloj I: zemljepisna imena; 

• sloj H: hidrografska mreža z imeni, vodni objekti; 

• sloj RP: relief – plastnice in 

• združen raster vseh štirih skenogramov. 

Skenogrami TTN 5 pokrivajo 71 % območja države, skenogrami TTN 10 pa preostalih 29 % območja 

države in del ozemlja sosednjih držav, ki je upodobljen na mejnih listih TTN 10. Razdelitev TTN 5 in TTN 

10 in razdelitev na liste TTN 5 in TTN 10 kaže Slika 6. 

 

Slika 6: Shema listov TTN 5 in TTN 10 in legenda (vir: Inštitut ta geodezijo in fotogrametrijo FGG, Ljubljana). 
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Državna topografska karta 1 : 25 000 (DTK 25) obsega 198 listov, ki pokrivajo ozemlje Republike 

Slovenije. Izdelava je bila zaključena v letu 1999 in vsebina od takrat dalje ni bila obnovljena. Za vsak 

list karte so na razpolago 4 črnobeli skenogrami naslednjih vsebin: 

• sloj NPI: naselja, prometna mreža in zemljepisna imena; 

• sloj H: hidrografska mreža z imeni, vodni objekti, ledeniki; 

• sloj RP: plastnice in druge reliefne značilnosti in 

• sloj G: gozdovi ter znaki za druge vrste vegetacije. 

Skenograme DTK 25 uporabljamo za dodatno potrditev ali dopolnitev skenogramov TTN 5 ali TTN 10. 

Geometrijo zajamemo na osnovi osnovnih virov za zajem. Ker dopolnilni viri prikazujejo neažurno 

stanje prostora moramo z osnovnimi viri smiselno potrditi stanje v dopolnilnem viru. Pri vzdrževanju 

topografskih podatkov na nivoju merila 1 : 5000 se uporabljajo skenogrami združene vsebine (NPI) in 

skenogram vsebine v modri barvi (H). Razdelitev na liste DTK 25, kot kaže Slika 7. 

 

Slika 7: Razdelitev na liste DTK 25 (vir: GURS). 

PAS1 (podoba analitičnega senčenja lidarskega DMR1 z velikostjo slikovnega elementa 1 m x 1 m) je 

izdelana iz lidarskega DMR1 in je 2D-izdelek. Uporabljamo ga za identifikacijo in interpretacijo 

prelomov terena (npr. grapa, jarek, nasip, usek, rob struge).  

DOF025 (ortofoto CAS z velikostjo slikovnega elementa 25 cm × 25 cm) je aerofotografija, ki je z 

upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije aerofotografij pretvorjena iz centralne v 

ortogonalno projekcijo, zato je v merskem smislu enak načrtu ali karti. Je 2D-izdelek. Za zadnje obdobje 

CAS je njegova položajna točnost na območjih brez vegetacije znotraj 0,70 m (RMSE), na območjih 

pokritih z vegetacijo s hitro spreminjajočim naklonom terena je slabša. Uporabljamo ga izključno za 
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pregledovanje odprtih vprašanj ter urejanje že zajetih vsebin (npr. sprememba atributa, pripenjanje in 

združevanje linij). 

Sloj državne meje je grafični prikaz poteka državne meje, ki ga vodi GURS. Uporablja se za omejitev 

območja zajema na meji s sosednjimi državami. Vse prostorske objekte, ki ležijo na državni meji in so 

predmet zajema, se zajame v njihovem celotnem prostorskem obsegu (tudi na ozemlju sosednje 

države) v predpisanem odmiku od državne meje. 

2.1.5.1.3.3 Pomožni viri in uporaba 

Pomožne vire uporabljamo za dodatno identifikacijo objektov in določitev prostorskega obsega 

objekta. Posamezni pomožni vir se uporabi za zajem geometrije prostorskih objektov le, če je njihova 

točnost enaka ali boljša od zahtev vzdrževanja topografski načrtov 1 : 5000 in kart 1 : 50 000. Pomožni 

viri so: 

• podatki KS (kataster stavb), 

• podatki GJI (gospodarska javna infrastruktura), 

• podatki BCP (baza cestnih podatkov), 

• podatki hidrografije (iz DTM) in 

• spletne strani, za posamezno relevatno vsebino, ki jih določi naročnik. 

2.1.5.1.4 Vrste topografskih podatkov merila 1 : 5000 

Geodetska uprava RS v »Zbirki topografskih podatkov« vodi 16 objektnih tipov znotraj šestih objektnih 

področij: 

Objektna skupina Objektni tip 

ZGRADBE Stavba (ploskovni sloj) 

Druga zgradba (ploskovni in točkovni sloj) 

Naprava (točkovni sloj) 

PROMETNA OMREŽJA Cesta (linijski sloj) 

Cestna površina (ploskovni sloj) 

Železnica (linijski sloj) 

Žičnica (linijski sloj) 

KOMUNALNE IN JAVNE STORITVE Elektrovod (linijski sloj) 

HIDROGRAFIJA Tekoče vode (linijski in ploskovni sloj) 

Stoječe vode (ploskovni sloj) 

Grajeni vodni objekti (linijski, ploskovni in točkovni sloj) 

Naravni vodni objekti (linijski, ploskovni in točkovni sloj) 

Mokrotne površine (ploskovni sloj) 

Mokrišča (ploskovni sloj) 

Morje (ploskovni sloj) 

POKRITOST TAL Pokritost tal (ploskovni sloj) 

NAMENSKA RABA TAL Površina v posebni rabi (ploskovni sloj) 

Preglednica 1: Objektne skupine in objektni tipi v »Zbirki topografskih podatkov« merila 1 : 5000. 

 

Trenutno se del topografskih vsebin ne zajema v okviru predstavljene metodologije. Vzdržujejo se 

ločeno po svojih predpisanih metodologijah in se v Zbirko topografskih podatkov merila 1 : 5000 le 

privzemajo. To so podatki o prostorskih objektih, ki se uvrščajo v sledeče INSPIRE teme: 

• Pokrovnost, 
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• Komunalne in javne storitve, 

• Hidrografija. 

 

Podatki o pokrovnosti so del novega državnega topografskega modela DTM, vendar trenutno niso 

predmet zajema oz. vzdrževanja. 

Podatki o komunalnih in javnih storitvah (elektrovodi) so del novega državnega topografskega modela 

DTM, vendar trenutno niso predmet zajema oz. vzdrževanja. Ti podatki se v zbirko topografskih 

podatkov prevzemajo iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI). Ob vzpostavitvi 

DTM v letu 2015, je bil v zbirko topografskih podatkov prevzet celotni aktualni sloj elektrovodov iz GJI. 

Podatki o hidrografiji so del novega državnega topografskega modela DTM, vendar niso predmet 

zajema oz. vzdrževanja v okviru GURS. Sistematično se zajemajo v okviru Ministrstva za okolje in 

prostor (MOP) v skladu s pravili za zajem podatkovnim modelom, ki se sicer razlikuje od podatkovnega 

modela hidrografije v DTM, je pa enolično prevedljiv v DTM. 

Zato predmet zajema po obstoječi metodologiji predstavljajo le tri objektna področja s pripadajočimi 

objektnimi tipi, in sicer: 

Objektna skupina Objektni tip 

100 ZGRADBE 101 Stavba 

102 Druga zgradba 

103 Naprava 

200 TRANSPORT 201 Cesta 

202 Cestna površina 

203 Železnica 

204 Žičnica 

600 RABA 601 Površina v posebni rabi 

Preglednica 2: Objektne skupine merila 1 : 5000, ki se zajemajo po obstoječi metodologiji. 

Zato bodo v osnutek metodologije za ažuriranje kart merila 1 : 5000 z raznovrstnih podatkov v okviru 

tega projekta vključena ta tri objektna področja in 8 pripadajočih objektnih tipov, kot je predstavljeno 

v nadaljevanju. 

2.1.5.1.5 Vrste atributov topografskih podatkov merila 1 : 5000 

V osnutku nove metodologije moramo poleg vrst topografskih podatkov, ki jih lahko posodabljamo s 

pomočjo raznovrstnih podatkov, predvideti tudi pri katerih posameznih atributih, ki jih obstoječa 

metodologija predvideva za posamezne topografske podatkovne sloje, bi lahko take podatke lahko 

uporabili. Torej bomo raznovrstne podatke obravnavali kot mogoči osnovni, pomožni ali dopolnilni vir.  

V naslednji preglednici so predstavljeni posamezni atributi DTM 1 : 5000. 
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Objektna skupina Objektni tip Atributi 

100 ZGRADBE 101 Stavba BUI_DTM_ID 
SID 
PART 
CENY 
CENX 
KS_STANJE 
VRSTA_STAV 
RABA_STAV 
STAN_KONST 
Z_SLEM 
Z_KAP 
Z_TEM  
VISINA 
VIS_STATUS 
HZ_REF_GEO 
MET_ZAJ 
DVIR  
REF_GEOM 

102 Druga zgradba BUI_DTM_ID 
SID 
VRSTA_ZGR 
STAN_KONST 
Z_VZNOZJA  
VISINA 
VIS_STATUS 
MET_ZAJ 
DVIR 

103 Naprava BUI_DTM_ID 
VRSTA_NAP 
STAN_KONST 
Z_VZNOZJA  
VISINA 
VIS_STATUS 
MET_ZAJ 
DVIR 

200 TRANSPORT 201 Cesta TN_DTM_ID 
ST_CES 
KAT_CES 
VRSTA_CES 
USTROJ_CES 
TIPOBJ_CES 
SIRCES 
SIRVOZ 
STANJE_CES 
MET_ZAJ 
DVIR 

202 Cestna površina TN_DTM_ID 
VRSTA_CPOV 
MET_ZAJ 
DVIR 

203 Železnica TN_DTM_ID 
ST_PROGE 
VRSTA_ZEL 
KAT_PROGE 
STEV_TIR 
VRSTA_ELEK 
TIPOBJ_ZEL 
RABA_ZEL 
STANJE_ZEL 
MET_ZAJ 
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DVIR 

204 Žičnica TN_DTM_ID 
VRSTA_ZIC 
STANJE_ZIC 
MET_ZAJ 
DVIR 

600 RABA 601 Površina v posebni 
rabi 

LU_DTM_ID 
VRSTA_RABE 
MET_ZAJ 
DVIR 

Preglednica 3: Preglednica atributov vzdrževanih topografskih podatkov 1 : 5000. 

Podrobni opis šifrantov je podan v dokumentu »DTM, Navodila za zajem topografskih podatkov«, 

verzija 1.3, z dne 1. 2. 2019, ki sta ga izdelala Geodetski inštitut Slovenije in Geodetska uprava RS. 

 

2.1.5.1.6 Zahteve glede doseganja kvantitativnih kriterijev pri zajemu podatkov 

Zajeti topografski podatki morajo ustrezati naslednjim splošnim kvantitativnim kriterijem: 

• podatki ustrezajo natančnosti in podrobnosti karte 1 : 5000, 

• vsi zajeti prostorski objekti morajo biti zajeti na ustrezni višini (3D-zajem) glede na osnovni vir za 

zajem,  

• ločljivost koordinat točk zajetih objektov znaša 0,01 m po vseh treh koordinatnih oseh (XYZ), 

• minimalna položajna razdalja med zaporednima lomnima točkama istega objekta mora biti ≥ 

0,5 m,  

• na ravnih odsekih linijskih objektov ne sme biti nepotrebnih lomnih točk, 

• minimalna dovoljena dolžina zajete linije v podatkovni zbirki je 1 m, 

• zahtevana položajna in višinska točnost zajema znaša ± 1 m (RMSE), 

• v vseh vozliščih istega objektnega tipa mora biti zagotovljeno 3D ujemanje koordinat (3D-snap). 
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2.1.5.1.7 Kakovost topografskih podatkov v obstoječi Zbirki topografskih podatkov 

Model kakovosti DTM temelji na standardu ISO/DIS 19157 Geographic information - Data quality1. 

Predmet preverjanja je posamezni objektni tip. Izhajajoč iz tega standarda so upoštevani sledeči 

elementi kakovosti: popolnost, logična usklajenost, položajna točnost in tematska točnost, kot 

prikazano v spodnji preglednici. 

Element 
kakovosti 

Pod-element  
kakovosti 

Mera vrednotenja Dovoljena  
vrednost  

popolnost2 presežek delež napak 0 %  

izostanek delež napak 0 % 

logična 
usklajenost 

pomenska skladnost delež napak 0 % 

domenska skladnost delež napak 0 % 

topološka skladnost delež napak 0 % 

formatna skladnost delež napak 0 % 

položajna 
točnost 

absolutna RMSE +/- 1 m 

tematska točnost pravilnost kvalitativnih 
atributov 

delež napak 5 %  
 

točnost kvantitativnih 
atributov 

delež napak 5 %  

pravilnost klasifikacije 
objektov 

delež napak 5 %  

Preglednica 4: Elementi kakovosti DMT skladno s standardom ISO/DIS 19157. 

2.1.5.2 Potencialni objektni tipi, njihovi atributi in zaloge vrednosti topografskih podatkov 1 : 5000 
za ažuriranje z raznovrstnimi podatki 

V tem poglavju so predstavljeni potencialni objektni tipi obstoječega DTM in njihovi atributi, ki so 

trenutno del topografske vsebine, ki se zajema v okviru predstavljene metodologije. 

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili tekom izdelave osnutka metodologije za ažuriranje kart v 

merilu 1 : 5000 z raznovrstnimi podatki, se nanašajo na stanje podatkov po upoštevanju VGI, po  

izvedeni monoslikovni orientaciji fotografij, po izvedeni uporabi lidarskih in lidarju podobnih podatkov 

ter prostodostopnh satelitskih posnetkov. Odgovorjena bodo ob zaključku projekta.  

Potrebno bo torej odgovoriti na generalna raziskovalna vprašanja, in sicer ali lahko: 

• z monoplotingom prostovoljnih fotografij (VGI) pridobimo predpisano geometrijo, topologijo 

in tematske atribute in v kolikšni meri? 

• z opisnimi podatki VGI pridobimo tematske atribute geometrijskih entitet in v kolikšni meri? 

• z lidarskimi in lidarju podobnimi podatki (DMR1, DMP1, PAS1, GKOT) pridobimo predpisano 

geometrijo, topologijo ter tematske atribute in v kolikšni meri? 

 

1 Model kakovosti je povzet po modelu kakovosti iz direktive INSPIRE, ki temelji na standardu ISO/DIS 19157 
Geographic information – Data quality. 

2 Nobena metoda daljinskega zaznavanja (stereozajem iz aerofotografij ali podatkov lidarskega snemanja) ne da 
100 % popolnosti. Tako popolnost lahko dosežemo samo s terenskimi meritvami. Govorimo lahko le o 100 % 
popolnosti glede na vir zajema, ki pa izkustveno znaša od 70 % do 80 % popolnosti glede na stanje v naravi. 
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• s prostodostopnimi satelitskimi posnetki (SENTINE1/SENTINEL2) pridobimo predpisano 

geometrijo, topologijo ter tematske atribute in v kolikšni meri? 

Poleg tega je potrebno odgovoriti tudi na vprašanje: 

• ali ob uporabi posameznih raznovrstnih podatkov dosegamo predpisane cenzuse kakovosti 

topografskih podatkov? 

V nadaljevanju so podana konkretna raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na posamezne objektne 

tipe. 

2.1.5.2.1 101 Stavba 

Stavba je zaprta konstrukcija (ima stene) nad in/ali pod tlemi, ki se uporablja ali je namenjena za 

bivanje ljudi ali živali, shranjevanje predmetov ali proizvodnjo gospodarskega blaga. Stavba je trajno 

zgrajena ali postavljena na določeni lokaciji. 

Topologija/geometrija Raziskovalna vprašanja 

Topološka oblika 
Ploskev 

Ali stavbo lahko zajamemo kot zaključeno ploskev? 

Predstavitev objektnega tipa v zbirki topografskih podatkov 
Stavba je predstavljena s tlorisom nadzemnega okvira njene konstrukcije in 
tematskimi atributi. 

Ali stavbo lahko zajamemo s tlorisom nadzemnega 
okvira? 

Obstoječi vir za zajem in njihova uporaba 
Geometrija: Prevzem podatkov iz dopolnilnega vira (KS). Potrditev, popravki in 
dopolnitve s fotogrametričnim zajemom iz osnovnega vira. 
 
Tematski atributi: Interpretacija iz osnovnega in pomožnega vira (KS, splet). 

Geometrija: Ali lahko raznovrstnen vir podatkov 
nadomesti fotogrametrični zajem stavb iz osnovnega 
vira? 
 
Tematski atributi: Ali lahko interpretiramo atribute 
pripadajoče stavbi? 

Preglednica 5: Značilnosti objektnega tipa 101 in raziskovalna vprašanja. 

2.1.5.2.2 102 Druga zgradba 

Druga zgradba je prostostoječa odprta ali zaprta kovinska, betonska, lesena ali po materialu 

kombinirana konstrukcija s prevladujočo višino glede na tloris. 

Topologija/geometrija Raziskovalna vprašanja 

Topološka oblika 
Ploskev, točka 

Ali drugo zgradbo lahko zajamemo kot zaključeno 
ploskev ali kot točko? 

Predstavitev objektnega tipa v zbirki topografskih podatkov 
Druga zgradba je predstavljena z nadzemnim tlorisom njene konstrukcije 
(geometrija) in tematskimi atributi, če njen tloris izpolnjuje površinski kriterij. 
Druga zgradba je predstavljena s centroidom nadzemnega tlorisa njene 
konstrukcije (geometrija) in tematskimi atributi. 

Ali drugo zgradbo lahko zajamemo s nadzemnim 
tlorisom? 
 
Ali drugo zgradbo lahko zajamemo s centroidom  
nadzemnega tlorisa? 

Obstoječi vir za zajem in njihova uporaba 
Geometrija: Fotogrametrični zajem iz osnovnega vira. 
 
Tematski atributi: Interpretacija iz osnovnega, dopolnilnega in pomožnega vira. 

Geometrija: Ali lahko raznovrstnen vir podatkov  
nadomesti fotogrametrični zajem drugih stavb iz 
osnovnega vira? 
 
Tematski atributi: Ali lahko interpretiramo atribute 
pripadajoče druge zgradbe? 

Preglednica 6: Značilnosti objektnega tipa 102 in raziskovalna vprašanja. 

 

ž 

2.1.5.2.3 103 Naprava 

Naprava je odprta ali zaprta kovinska, betonska, lesena ali po materialu kombinirana konstrukcija s 

prevladujočo višino glede na tloris. Pritrjena je na konstrukcijo stavbe in služi kot njen pomožni objekt. 
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Topologija/geometrija Raziskovalna vprašanja 

Topološka oblika 
Točka 

Ali napravo lahko zajamemo kot točko? 

Predstavitev objektnega tipa v zbirki topografskih podatkov 
Naprava je predstavljena s centroidom tlorisa njene konstrukcije (geometrija) in 
tematskimi atributi. 

Ali napravo lahko zajamemo s centroidom? 
 

Obstoječi vir za zajem in njihova uporaba 
Geometrija: Fotogrametrični zajem iz osnovnega vira. 
 
Tematski atributi: Interpretacija iz osnovnega vira. 

Geometrija: Ali lahko raznovrstnen vir podatkov  
nadomesti fotogrametrični zajem naprav iz osnovnega 
vira? 
 
Tematski atributi: Ali lahko interpretiramo atribute 
pripadajoče naprave? 

Preglednica 7: Značilnosti objektnega tipa 103 in raziskovalna vprašanja. 

2.1.5.2.4 201 Cesta 

Cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali 

določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. 

Topologija/geometrija Raziskovalna vprašanja 

Topološka oblika 
Linija 

Ali cesto lahko zajamemo kot linijo? 

Predstavitev objektnega tipa v zbirki topografskih podatkov 
Cesta je predstavljena s središčno osjo njenega cestišča (geometrija) in 
tematskimi atributi. 

Ali cesto lahko zajamemo s središčno osjo? 
 

Obstoječi vir za zajem in njihova uporaba 
Geometrija: Fotogrametrični zajem iz osnovnega vira. Dodatna identifikacija iz 
dopolnilnega vira (GJI). 
 
Tematski atributi: Interpretacija iz osnovnega in pomožnega vira (GJI). 

Geometrija: Ali lahko raznovrstnen vir podatkov  
nadomesti fotogrametrični zajem cest iz osnovnega 
vira? 
 
Tematski atributi: Ali lahko interpretiramo atribute 
ceste? 

Preglednica 8: Značilnosti objektnega tipa 201 in raziskovalna vprašanja. 

 

2.1.5.2.5 202 Cestna površina 

Cestna površina je utrjena in urejena površina ob cesti, ki je namenjena različnim aktivnostim in 

storitvam v okviru cestnega prometa. 

Topologija/geometrija Raziskovalna vprašanja 

Topološka oblika 
Ploskev 

Ali cestno površino lahko zajamemo kot ploskev? 

Predstavitev objektnega tipa v zbirki topografskih podatkov 
Cestna površina je predstavljena s tlorisom površine (geometrija) in tematskimi 
atributi. 

Ali cestno površino lahko predstavimo kot tloris 
površine? 

Obstoječi vir za zajem in njihova uporaba 
Geometrija: Fotogrametrični zajem iz osnovnega vira. 
 
Tematski atributi: Interpretacija iz osnovnega vira. 

Geometrija: Ali lahko raznovrstnen vir podatkov  
nadomesti fotogrametrični zajem cestne površine iz 
osnovnega vira? 
 
Tematski atributi: Ali lahko interpretiramo atribute 
cestne površine? 

Preglednica 9: Značilnosti objektnega tipa 202 in raziskovalna vprašanja. 
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2.1.5.2.6 203 Železnica 

Železnica je pot s tirnicami za promet s tirnimi vozili. 

Topologija/geometrija Raziskovalna vprašanja 

Topološka oblika 
Linija 

Ali železnico lahko zajamemo kot linijo? 

Predstavitev objektnega tipa v zbirki topografskih podatkov 
Železnica je predstavljena s središčno osjo posameznega tira (geometrija) in 
tematskimi atributi.  

Ali železnico lahko predstavimo s središčno osjo 
posameznega tira? 

Obstoječi vir za zajem in njihova uporaba 
Geometrija: Fotogrametrični zajem iz osnovnega vira. Dodatna identifikacija iz 
dopolnilnega vira (GJI). 
 
Tematski atributi: Interpretacija iz osnovnega in pomožnega vira (GJI). 

Geometrija: Ali lahko raznovrstnen vir podatkov  
nadomesti fotogrametrični zajem cestne površine iz 
osnovnega vira? 
 
Tematski atributi: Ali lahko interpretiramo atribute 
železnice? 

Preglednica 10: Značilnosti objektnega tipa 203 in raziskovalna vprašanja. 

 

2.1.5.2.7 204 Žičnica 

Žičnica je naprava za prevoz oseb ali tovora, pri kateri se breme pomika po vrvi, napeti med podporami. 

Topologija/geometrija Raziskovalna vprašanja 

Topološka oblika 
Linija 

Ali žičnico lahko zajamemo kot linijo? 

Predstavitev objektnega tipa v zbirki topografskih podatkov 
Žičnica je predstavljena s središčno osjo, ki povezuje stebre žičnice, in 
tematskimi atributi. 

Ali žičnico lahko predstavimo s središčno osjo, ki 
povezujejo stebre žičnice? 

Obstoječi vir za zajem in njihova uporaba 
Geometrija: Fotogrametrični zajem iz osnovnega vira. 
 
Tematski atributi: Interpretacija iz osnovnega vira. 

Geometrija: Ali lahko raznovrstnen vir podatkov  
nadomesti fotogrametrični zajem žičnice iz osnovnega 
vira? 
 
Tematski atributi: Ali lahko interpretiramo atribute 
žičnice? 

Preglednica 11: Značilnosti objektnega tipa 204 in raziskovalna vprašanja. 

 

2.1.5.2.8 601 Površina v posebni rabi 

Površina v posebni rabi je del zemeljskega površja, ki se uporablja za določene človekove aktivnosti in 

dejavnost v prostoru. 

 

Topologija/geometrija Raziskovalna vprašanja 

Topološka oblika 
Ploskev 

Ali površino v posebni rabi lahko zajamemo kot 
ploskev? 

Predstavitev objektnega tipa v zbirki topografskih podatkov 
Površina v posebni rabi je predstavljena s tlorisom površine (geometrija) in 
tematskimi atributi. 

Ali površino v posebni rabi lahko predstavimo s 
tlorisom površine? 

Viri za zajem in njihova uporaba 
Geometrija: Fotogrametrični zajem iz osnovnega vira. Dodatna identifikacija iz 
dopolnilnih virov. 
 
Tematski atributi: Interpretacija iz osnovnega vira. 

Geometrija: Ali lahko raznovrstnen vir podatkov  
nadomesti fotogrametrični zajem žičnice iz osnovnega 
vira? 
 
Tematski atributi: Ali lahko interpretiramo atribute 
površine v posebni rabi? 

Preglednica 12: Značilnosti objektnega tipa 601 in raziskovalna vprašanja. 
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2.1.5.3 Možnost zajema objektnih tipov topografskih podatkov 1 : 5000 glede na 
geometrijo/topologijo in atribute z raznovrstnimi podatki 

V obstoječi metodologiji zajema topografske vsebine merila 1 : 5000 operiramo s 8 podatkovnimi tipi 

in 54 unikatnimi atributi s pripadajočimi zalogami vrednosti ter s 16 skupnimi atributi. Slednjo skupino 

tvorita dva atributa: metoda zajema (MET_ZAJ) in datum vira (DVIR). Skupno torej vodimo 70 atributov, 

od teh se: 

• v bazi DTM se samodejno izdela 8 atributov, 

• v naknadni obdelavi se samodejno izdela 1 atribut in 

• 11 atributov se pridobi iz drugih baz (KS, GJI …). 

Ocenjujemo, da bi bilo po novi metodologiji možno pridobiti zaloge vrednosti za preostalih 50 

atributov, ki so porazdeljeni med vseh osem podatkovnih tipov, pri čemer predvidevamo, da bo to 

možno le pod določenimi pogoji. Ti pogoji se bodo glede na posamezne vire raznovrstnih podatkov 

razlikovali. Pri monoplotingu se bodo na primer najverjetneje nanašali na: 

• uporabo DMP ali DMR v fazi orientacije fotografije, še posebno pri določevanju zalog vrednosti 

atributom objektnega tipa 101 Stavba, 102 Druge zgradbe in 103 Naprave, kjer objektom v 

naravi določamo različne nadmorske višine; 

• izbiro stojišča fotografiranja; 

• oddaljenost objekta fotografiranja od stojišča fotografiranja; 

• velikost oz. dolžina objekta na fotografiji; 

• vidnost objekta na fotografiji (zakrit z drugimi objekti, delno zakrit, popolnoma viden); 

• in na druge značilnosti fotografiranja, ki bodo ugotovljeni tekom projekta. 

Poleg tega je potrebno raziskati ali zajem geometrije posameznih objektnih tipov iz predhodno 

orientirane fotografije dosega zahteve glede doseganja kvantitativnih kriterijev pri zajemu podatkov 

po obstoječi metodologiji in v kolikšni meri ter ali je zadoščeno kakovosti topografskih podatkov, kot v 

obstoječi Zbirki topografskih podatkov po standardu ISO/DIS 19157, in v kolikšni meri. Centralna 

projekcija fotografije namreč ne omogoča homogene točnosti zajema geometrije za razliko od 

ortogonalne projekcije načrtov in kart. Bolj oddaljeni objekti na fotografiji so namreč manjši od bližnjih. 

Tako sta npr. v primeru objektnega tipa 201 Cesta, atributa širina cestišča in širina vozišča z 

oddaljenostjo ceste od objektiva fotoaparata določljiva z zmanjšano točnostjo. Tako bi lahko nastopila 

situacija, ko se cestišče ali vozišče v daljavi v naravi spremenita (zvečata ali zmanjšata) tega pa morda 

pri monoplotingu ne bi mogli zaznati. Spremembo širine obeh atributov je namreč v obstoječi 

metodologiji potrebno spremeniti tedaj, ko se širini v naravi spremenijo v okviru 1 m.  

Pri uporabi ostalih raznovrstnih podatkov se bodo v primeru prosto dostopnih satelitskih posnetkih ti 

pogoji najverjetneje nanašali na razpoložljivo geometrično ločljivost, na ustreznost različnih tipov  

multispektralnih kanalov in njihovo položajno točnost za namen določevanja geometrije, kot tudi 

atributov (semantike). V primeru uporabe lidarskih in lidarju podobnih podatkov pa predvidoma na 

gostoto in točnost oblaka točk ter iz njega izvedenih izdelkov (PAS, GKOT). 

Ključna raziskovalna vprašanja, na katera moramo tekom raziskave odgovoriti so, ali iz posameznih  

raznovrstnih podatkov ali pa z njihovo medsebojno kombinacijo: 

• objektni tip lahko zajamemo v predpisani topološki obliki: kot točko, linijo ali ploskev? 

• linijski objektni tip lahko zajamemo (predstavimo) s središčno osjo in do katere mere? 
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• posamezni ploskovni objektni tip zajamemo (predstavimo) s celokupno površino ali le del nje? 

• objektnemu tipu lahko interpretiramo pripadajoče atribute in njihove zaloge vrednosti ter v 

kolikšni meri? 

 

V predlagani metodologijo bo proučena umestitev raznovrstnih podatkov v obliki poljubnih VGI, 

prostovoljskih fotografij, lidarju podobnih podatkov in prostodostopnih satelitskih posnetkov v 

obstoječo veljavno metodologijo. Podani bodo predlogi njihove umestitve v osnovni, pomožni ali v 

dopolnilni podatkovni vir. 
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2.1.6 Osnutek metodologije za ažuriranje kart merila 1 : 50 000 z raznovrstnimi podatki 

Izdelan osnutek metodologije za ažuriranje kart merila 1 :  50 000 temelji na obstoječi metodologiji 

vzdrževanja državnih in vojaških topografskih kart 1 : 50 000. V Republiki Slovenije se namreč izdelujejo 

državne in vojaške topografske karte v tem meril. Državne topografske karte so v pristojnosti 

Geodetske uprave Republike Slovenije, vojaške topografske karte pa v pristojnosti Ministrstva za 

obrambo Republike Slovenije. Vzdrževanje topografskih podatkov, ki so osnova za njihovo izdelavo, je 

v pristojnosti Geodetske uprave Republike Slovenije (Redakcijski načrt, 2016). 

Uporabnikom so na voljo vektorski podatki po listih, kot tudi karta v obliki zveznih slojev, in sicer kot 

zvezni kartografski prikaz (karta) in kot zvezna kartografska zbirka podatkov (baza podatkov). 

Vektorska zbirka podatkov DTK 50 je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov. Vsi objekti so 

razdeljeni v osem objektnih skupin, ki ustrezajo objektnim razredom v objektnem katalogu. Slika 8 

prikazuje trenutno stanje ažurnosti DTK 50 po letih. 

 

Slika 8: Razdelitev na liste DTK/VTK 50 in stanje ažuriranja topografske vsebine (vir: Geodetski inštitut Slovenije). 
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2.1.6.1 Obstoječa metodologija ažuriranja topografskih podatkov merila 1 : 50 000 

Državne topografske karte so topografski podatki, kartografsko obdelani v skladu z redakcijskim 

načrtom, ki se vodijo v državnem prostorskem koordinatnem sistemu in so prikazani v državni 

kartografski projekciji. Državne topografske karte (DTK) se izdelujejo v merilu 1 : 50 000 (Redakcijski 

načrt, 2016). 

Vojaške topografske karte (VTK) so topografski podatki, kartografsko obdelani v skladu z Natovimi in 

slovenskimi vojaškimi standardi SVS STANAG, ki se vodijo v mednarodnem prostorskem koordinatnem 

sistemu in so prikazani v kartografski projekciji zveze NATO.  

Upoštevajoč osnovna načela vzdrževanja, ki so opredeljena v že omenjenem dokumentu »Redakcijski 

načrt sistema državnih in vojaških topografskih kart v Sloveniji in Navodilo za vzdrževanje državnih in 

vojaških topografskih kart 1 : 50 000«, je shema obstoječega vzdrževanja DTK/VTK 50 je sledeča, kot jo 

prikazuje Slika 9 (vir: Redakcijski načrt, 2016). 

 

Slika 9: Shema obstoječega vzdrževanja DTK/VTK 50. 
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Osnutek predlagane metodologije ažuriranja topografskih podatkov v merilu 1 : 50 000 z raznovrstnimi 

podatki se bo naslanjal na obstoječo proceduro vzdrževanja DTK/VTK 50. Potencialno bomo vključili le 

preučevane raznovrstne podatke, kot je to opredeljeno v hipotezi raziskovalnega projekta. Izbrane 

raznovrstne podatke bomo vključili med obstoječe vire – Slika 10 (vir: Redakcijski načrt, 2016). 

 

Slika 10: Koraki v postopku vzdrževanja DTK/VTK 50. 

 

2.1.6.1.1 Koordinatni sistem 

UTM (Universal Transverse Mercator Coordinate System) – ravninski pravokotni koordinatni sistem 

prečne Mercatorjeve projekcije meridianskih con na elipsoidu WGS84 z lastnostmi: 

• koordinati N in E sta pomnoženi z modulom merila na srednjem meridianu mo = 0,9996 (linijsko 
merilo). Na ta način dosežemo, da je: 

– deformacija dolžin na srednjem meridianu (os N) negativna in znaša 4 dm / km, 

– deformacija na robovih Slovenije okoli nič (ocena), pri čemer je: 
▪ N je oznaka navpične osi koordinatnega sistema UTM. 

▪ E je oznaka vodoravne osi koordinatnega sistema UTM. 

 

• Modifikacija koordinat zaradi poenostavitve in preglednosti:  
E = E' + 500 000 m, pri čemer je E´ oddaljenost od srednjega meridiana cone. 

Referenčni elipsoid WGS84 (World Geodetic System 1984) 

Elipsoid WGS84 je univerzalni referenčni elipsoid za kartografska dela na celotni površini Zemlje. 

Elipsoid je kvazi geocentričen, mala os sovpada z zemeljsko rotacijsko osjo.  

Kartografska projekcija – prečna Mercatorjeva projekcija z lastnostmi: 

• os valja leži v ravnini ekvatorja (prečna cilindrična projekcija), 

• projekcija je konformna, 
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• elipsoid se preslika na 30 valjev – celotno območje Slovenije se preslika na 1 valj in je prikazano 
v coni 33T, 

• širina meridianske cone  = 6°, sistem DTK 50 in VTK 50 prikazuje območje  = 3° 20´, 

• srednji meridian cone se nahaja na geografski dolžini 15 vzhodno od Greenwicha, 

• srednji meridian cone se preslika kot ravna linija, njegova projekcija predstavlja os N 
pravokotnega koordinatnega sistema v ravnini, pozitivna smer osi kaže smer sever, 

• projekcija je simetrična glede na os N,  

• os E predstavlja projekcijo ekvatorja, koordinate naraščajo v smeri vzhoda, 

• maksimalna deformacija dolžine ne presega 4 dm / km (natančnost 1 : 2500), 

• cona je omejena tudi v smeri vzporednikov s min = 40° in max = 48°. 

 

Višine na kartah se trenutno nanašajo na stari državni višinski referenčni sistem v Sloveniji, ki temelji 
na normalnih ortometričnih višinah. Višinski geodetski datum je datum Trst, ki je bil realiziran s 
sovpadanjem višinske referenčne ploskve in srednjega nivoja morja, kot je bil določen leta 1875 na 
podlagi enoletnih mareografskih opazovanj na pomolu Sartorio v Trstu. 

Magnetna deklinacija in meridianska konvergenca se izračunata za sredino vsakega posameznega lista 

DTK 50/VTK 50. Za izračun se uporabi Svetovni magnetni model (The World Magnetic Model), ki ga 

upravlja NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) iz Združenih držav Amerike.  

 

2.1.6.1.1.1 Pregledni prikaz sestavin koordinatnih sistemov 

Ker je na listih DTK 50 dodatno prikazana koordinatna mreža državnega koordinatnega sistema, 

podajamo pregledni prikaz parametrov državnega koordinatnega sistema in parametrov 

koordinatnega sistema v katerem so izdelane karte DTK/VTK 50 (vir: Redakcijski načrt, 2016). 

ELIPSOID  GRS80 WGS84 

leto določitve referenčne ploskve  1979 1984 

velika polos rotacijskega elipsoida a 6378137,00000 m 6378137,00000 m 

geocentrična gravitacijska konstanta GM 3986005∙108 m3/s2 3986005∙108 m3/s2 

dinamični faktor oblike J2 108263∙10–8 –48416685∙10–6 

srednja kotna hitrost  7292115∙10–11 rad/s 7292115∙10–11 rad/s 

mala polos rotacijskega elipsoida b 6356752,31414 m 6356752,31425 m 

Preglednica 13: Parametri obeh referenčnih elipsoidov. 

 

PROJEKCIJA  Prečna Mercatorjeva  Prečna Mercatorjeva  

oznaka kartografske projekcije  TM UTM 

vrsta kartografske projekcije  
konformna  
prečna valjna 

konformna  
prečna valjna 

številka cone  5 33T 

širina cone w 3° 15’ 6° 

elipsoidna dolžina srednjega meridiana cone  15° 15° 

elipsoidna širina izhodiščne paralele  0° 0° 

linijsko merilo na srednjem meridianu m0 0,9999 0,9996 

navidezni pomik proti severu fX –5000000 m 0 m 

navidezni pomik proti vzhodu fY 500000 m 500000 m 

Preglednica 14: Parametri obeh kartografskih projekcij. 
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PRAVOKOTNI K. S. D96/TM WGS84/UTM 

izhodišče koordinatnega 
sistema 

presečišče projekcije srednjega meridiana cone 
in ekvatorja 

presečišče projekcije srednjega meridiana cone in 
ekvatorja 

vodoravna os projekcija ekvatorja, usmerjena proti vzhodu projekcija ekvatorja, usmerjena proti vzhodu 

navpična os 
projekcija srednjega meridiana cone, usmerjena 
proti severu 

projekcija srednjega meridiana cone, usmerjena 
proti severu 

oznaka vodoravne osi e E 

oznaka navpične osi n N 

izhodiščna smer smer navpične osi smer navpične osi 

izhodiščni meridian za 
merjenje 
smernih kotov 

srednji meridian cone srednji meridian cone 

enota za merjenje kotov [°] [°] 

enota za merjenje ravninskih 
razdalj 

[m] [m] 

Preglednica 15: Lastnosti obeh pravokotnih koordinatnih sistemov. 

2.1.6.1.2 Predpisani viri za izvedbo zajema topografskih podatkov v merilu 1 : 50 000 

Za vzdrževanje državnih in vojaških topografskih kart ločimo osnovne, dopolnilne in pomožne 

kartografske vire. Kadar posamezni vir vsebuje podatke večje podrobnosti in položajne točnosti od 

merila 1 : 50 000, je pri izboru in prikazu vsebin iz tega vira potrebno upoštevati generalizacijo v merilo 

1 : 50 000 (vir: Redakcijski načrt, 2016).  

 

2.1.6.1.2.1 Osnovni viri in uporaba 

Osnovni kartografski viri za vzdrževanje topografske vsebine državnih in vojaških topografskih kart so: 

• Izdelki Cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS): 

Ortofoto (DOF025) se uporabi kot vir za identifikacijo in interpretacijo večine vsebine na karti. Kjer 

iz dopolnilnih in pomožnih virov pridobimo informacijo in/ali geometrijo relevantnih sprememb v 

prostoru, uporabimo ortofoto za pridobitev dodatnih lastnosti teh objektov (če so potrebne) in 

umestitev spremembe v ostalo vsebino (ugotovimo relacije do sosednih objektov). Aerofotografije 

oz. stereopari se uporabijo za fotointerpretacijo objektov, ki jih prepoznamo šele v 3D, za 

pridobivanje višinske komponente, npr. nadmorska višina (npr. kote, vrha …) in spremembe v 

reliefu. Vedno uporabimo zadnje razpoložljive izdelke CAS, ki ne smejo biti starejši od 3 let.  

• Državni topografski podatki (DTM): 

Državne topografske podatke merila 1 : 5000 uporabimo za vzdrževanje podatkov o objektih in 

napravah, cestah, prometnih površinah, železnicah, žičnicah, površinah v naseljih, industrijskih 

objektih, hidrografiji (tekoče in stoječe vode, nasipi, naravni in grajeni objekti na vodah, mokrotne 

površine, prodišča). Podatki so zajeti v treh dimenzijah (3D), zato lahko za relevantne objekte oz. 

križišča prometnic pridobimo tudi podatke o nadmorski višini in višini objektov (izstopajoči objekti). 

• Izdelki Laserskega skeniranja Slovenije (LSS) 
Podoba analitičnega senčenja 1 (PAS1) se uporabi za identifikacijo in vzdrževanje reliefnih objektov 

(nasipi, grape, vrtače, prelomi, ločnice, useki …). Dodatno se jo uporabi za identifikacijo in 

vzdrževanje cest, kolovozov in poti na olistanih območjih.  

Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT) se uporabi za posamični fotogrametrični zajem 

objektov in posegov v prostoru, kjer je za identifikacijo in interpretacijo spremembe, poleg 

položaja, pomembna tudi višinska komponenta, prostorski objekt pa se nahaja pod vegetacijo in 

ga iz izdelkov CAS ne moremo popolnoma opredeliti. 
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2.1.6.1.2.2 Dopolnilni viri in uporaba 

Dopolnilni viri za vzdrževanje državnih in vojaških topografskih kart so: 

• Podatki o stavbah (Kataster stavb (KS), Register nepremičnin (REN) ali njun uradni nadomestek) 

Evidenca se uporabi za vzdrževanje podatkov o stavbah in kot pomoč pri identifikaciji in določitvi 

posameznih vrst javnih stavb (šola, zdravstveni dom, lekarna).  

• Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI ali njegov uradni nadomestek) 

Evidenca se uporabi za vzdrževanje podatkov o industrijskih objektih in napravah (energetska 

infrastruktura, komunalna infrastruktura, naftovodi), elektronskih komunikacijah in komunikacijah 

(ceste (državne, občinske, gozdne), železnice, letališča in žičnice).  

• Terenske meritve in identifikacija 

Podatki zajeti na osnovi osnovnih virov in drugih dopolnilnih virov se po potrebi identificirajo in 

kategorizirajo na terenu. Izmeri se lega novih objektov, ki so bili vzpostavljeni na terenu po 

snemanju osnovnih virov (CAS, LSS) ali jih ni bilo mogoče izmeriti. Pri terenskih meritvah se 

uporablja kombinacija RTK metode merjenja z GPS in merjenja z busolo. 

• Digitalni model reliefa 1 (DMR1) in Digitalni model površja DMP1 
DMR1 je sistemski izdelek iz LSS, ki se ga uporabi za določanje/vzdrževanje nadmorskih višin na 

karti. DMR1 v kombinaciji z DMP1 se uporabi za vzdrževanje podatkov o izstopajočih objektih ter 

v pomoč pri interpretaciji rušja iz osnovnih in drugih dopolnilnih virov.  

• Digitalni model reliefa 12,5 (DMR12,5) 
DMR12,5 se uporabi za izdelavo analitičnega senčenja za karti DTK/VTK 50. DMR12,5 se po potrebi 

dopolni z DMR1, pri čemer je potrebno te podatke ustrezno generalizirati, da bo končno senčenje 

primerno generalizirano za merilo 1 : 50 000.  

• Podatki o hidrografiji MOP 
Podrobnejši podatki o hidrografiji se uporabijo za identifikacijo vodotokov, stoječih voda in 

mokrotnih površin in vris sprememb na objektih povezanih z vodo (nasipi, kaskade, slapovi …). 

Evidenca je v pristojnosti ministrstva pristojnega za vode. 

• Podatki o dejanski rabi urbanega prostora 

Podatke o dejanski rabi urbanega prostora se uporabi za identifikacijo/vzdrževanje površin v 

naseljih. Evidenca je v pristojnosti ministrstva pristojnega za prostor. 

• Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se uporabi za identifikacijo sprememb 

vegetacije (gozd, sadovnjak, vinograd …) in pomoč pri interpretaciji posameznih vrst vegetacije. 

Evidenca je v pristojnosti ministrstva pristojnega za kmetijstvo. 

• Slovenske pomorske karte in podatki 

Pomorska vsebina se vzdržuje na osnovi slovenskih pomorskih kart in podatkov: 

• Male karte – slovensko morje, merilo 1 : 15 000; 

• Koprski zaliv, merilo 1 : 15 000; 

• Piranski zaliv, merilo 1 : 15 000; 

• Tržaški zaliv, 1 : 75 000 (samo za območja, ki jih ostale karte večjih meril ne pokrivajo); 

• Pristanišče Koper, 1 : 5 000. 
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Karte in podatki so v pristojnosti ministrstva pristojnega za pomorstvo.  

• Baza geodetskih točk 

Uporabimo podatke o položaju trigonometričnih točk od 1. do 4. reda, podatke o položaju 

fundamentalnih reperjev in referenčnih GPS postajah. Evidenca je v pristojnosti GURS. 

• Podatki o poteku državne meje  

Uporabimo podatke o poteku državne meje. Evidenca je v pristojnosti GURS. 

• Podatki o prostorskih enotah (RPE ali njegov uradni nadomestek)  

Podatke o mejah naselij uporabimo za lociranje imen naselij, meje občin pa za preglednico v 

izvenokvirni vsebini. Evidenca je v pristojnosti GURS. 

• Podatki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) 

Na osnovi podatkov DRSI določimo cestam številko ceste. 

• Podatki Zavoda za gozdove Slovenije 
Podatke Zavoda za gozdove se uporabi za vzdrževanje vrste gozda (listnati, iglasti, mešani) in za 

pomoč pri identifikaciji gozdnih cest. 

• Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) 
Podatke ARSO se uporabi za identifikacijo in vzdrževanje meteoroloških opazovalnic, občasno 

poplavljenih območij, izvirov in zajetij, varovanih območij, odlagališč odpadkov in naravnih 

vrednot.  

 

2.1.6.1.2.3 Pomožni viri in uporaba 

Kot pomožne vire za dodatne informacije o področju kartiranja in za dodatno interpretacijo vsebine, 

lahko izdelovalec karte po svoji presoji uporabi tudi druge vire, ki pa niso sistemski. Z upravljavci niso 

sklenjeni dogovori o uporabi, zato se mora vzdrževalec o tem dogovoriti sam. Poleg tega pa lahko 

uporabi tudi različne javne evidence, ki so v veliki meri dostopne na internetu in je njihova uporaba 

mogoča brez predhodnih dogovorov.  

Torej je tudi možnost vpeljave raznovrstnih podatkov kot pomožnih virov, omogočena že z obstoječo 

metodogijo. 

 

2.1.6.1.3 Vrste topografskih podatkov merila 1 : 50 000 

Podatke merila 1 : 50 000 tvori 8 objektnih skupin s pripadajočimi objektnimi tipi, od tega je 5 objektnih 

skupin topografskih, in sicer objektna skupina 2000, 3000, 4000, 5000 in 6000 prikazuje Preglednica 

16: Prikaz vseh objektnih skupin in objektnih slojev DTK/VTK 50. 

 

šifra objektne skupine / objektni tipi 

1000 MATEMATIČNI ELEMENTI  

1100 GEODETSKE TOČKE  

1200 KOORDINATNE MREŽE 

2000 NASELJA IN OBJEKTI 

2100 STANOVANJSKI IN JAVNI OBJEKTI 

2200 INDUSTRIJSKI OBJEKTI IN NAPRAVE 
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2300 POVRŠINE V NASELJIH 

2400 POJASNILA K OBJEKTOM 

3000 KOMUNIKACIJE 

3100 ŽELEZNICE 

3200 CESTE 

3300  KOLOVOZI IN STEZE 

3400 OBJEKTI IN DRUGE PODROBNOSTI NA PROMETNICAH 

3500 ŽIČNICE 

3600 ZRAČNI PROMET 

3700 VODNI PROMET 

3800 TELEKOMUNIKACIJE 

4000 RELIEF 

4100 PLASTNICE (IZOHIPSE) IN KOTE 

4200 ZEMELJSKE RELIEFNE OBLIKE 

4300 SKALNATE RELIEFNE OBLIKE 

4400 PODVODNI RELIEF 

5000 HIDROGRAFIJA 

5100 VODNE POVRŠINE 

5200 VODOTOKI 

5300 OBJEKTI IN POJAVI NA VODAH 

5400 VODNI OBJEKTI 

6000 POKRITOST TAL 

6100 VEGETACIJA (RASTJE) 

6200 VRSTA TAL 

7000 MEJE IN LOČNICE 

7100 DRŽAVNA MEJA 

7200 MEJE OBMOČIJ 

7300 LOČNICE NA ZEMLJIŠČU 

8000 ZEMLJEPISNA IMENA 

8100 TOPONIMI 

8200 HIDRONIMI 

8300 ORONIMI 

8300 HORONIMI 

Preglednica 16: Prikaz vseh objektnih skupin in objektnih slojev DTK/VTK 50. 

2.1.6.1.4 Podrobne vrste podatkov karte DTK/VTK 50 po objektnih skupinah 

Podrobne vrste topografskih podatkov merila 1 : 50 000 z načinom prikazovanja je razviden iz 

objektnega kataloga geografske vsebine državnih in vojaških topografskih kart, ki je podan v 

dokumentu: »Redakcijski načrt sistema državnih in vojaških topografskih kart v Sloveniji in Navodilo za 

vzdrževanje državnih in vojaških topografskih kart 1 : 50 000«, verzija. 2.0, iz leta 2016, ki ga je izdal 

Geodetski inštitut Slovenije. V slednjem so podani tudi podrobni opisi, definicije in kriteriji zajema 

posameznih entitet (šifranti). 

Posamezni objekti iz šifranta so lahko na karti prikazani bodisi, kot območje, linija, točka ali kot 

sestavljen element, kot prikazuje spodnja preglednica. 

 
 

način prikaza 

šifra Objektne skupine / objektni tipi / šifrant 

o
b

m
o

čje 

lin
ija 

to
čka 

sestavljen
 

1000 MATEMATIČNI ELEMENTI      

1100 GEODETSKE TOČKE      
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1101 trigonometrična točka v nivoju terena   *  

1102 trigonometrična točka 1. reda – označena s stebrom   *  

1103 objekt kot trigonometrična točka    *  

1104 nivelmanska točka, reper   *  

1105 referenčna GPS postaja   *  

1200 KOORDINATNE MREŽE     

1201 pravokotna koordinatna mreža D96/TM  *   

1202 pravokotna koordinatna mreža sistema UTM  *   

1203 križi geografske koordinatne mreže WGS84   *  

1204 notranji okvir karte  *   

2000 NASELJA IN OBJEKTI     

2100 STANOVANJSKI IN JAVNI OBJEKTI     

2101 stavba, skupina stavb *  *  

2102 večja stavba, dvorana *    

2103 lovska ali gozdarska koča   *  

2104 planinski dom    * 

2105 planinsko zavetišče, bivak    * 

2106 Šola *  *  

2107 Bolnišnica *  *  

2108 zdravstveni dom, zdravstvena postaja *  *  

2109 lekarna   *  

2110 kozolec  * *  

2111 zapuščena zgradba, razvalina *  *  

2112 nadstrešek, baraka *  *  

2113 pasaža    * 

2115 grad, trdnjava, dvorec *  *  

2116 razgledni stolp   *  

2117 stolp za druge namene   *  

2118 cerkev z enim zvonikom *  *  

2119 cerkev z dvema ali več zvoniki *  *  

2120 kapela   *  

2121 spomenik   *  

2122 spominska plošča   *  

2123 versko znamenje   *  

2125 meteorološka opazovalnica   *  

2200 INDUSTRIJSKI OBJEKTI IN NAPRAVE     

2201 tovarna, industrijski objekt    * 

2202 tovarniški dimnik   *  

2203 silos *  *  

2204 žerjav   *  

2205 hidroelektrarna *  *  

2206 termoelektrarna *  *  

2207 transportni trak  *   

2208 daljnovod  *   

2209 predalčni daljnovodni steber   *  

2210 daljnovodni drog    *  

2211 razdelilna ali transformatorska postaja *  * * 

2212 vrtina za črpanje nafte ali plina   *  

2213 plinarna   *  

2214 zbiralnik (rezervoar) goriva *  *  

2215 nadzemni naftovod  *   

2216 podzemni naftovod  *   

2217 nadzemni plinovod  *   

2218 podzemni plinovod  *   

2219 mernoregulacijska postaja   *  
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2220 nadzemni vod tople vode ali pare  *   

2221 kop, kamnolom *  *  

2222 vhod v rudniško jamo   *  

2223 površinski kop *   * 

2224 vhod v opuščen rudnik   *  

2225 vetrnica na stolpu   *  

2300 POVRŠINE V NASELJIH     

2301 pokopališče *  *  

2302 spominski park, grobišče *  *  

2303 stadion, športna površina *  *  

2304 prometna, parkirna površina *    

2305 kamp   *  

2306 odlagališče odpadkov, smetišče *  *  

2400 POJASNILA K OBJEKTOM     

2401 vrsta rude     

2402 material izkopa     

2403 opis objekta     

3000 KOMUNIKACIJE     

3100 ŽELEZNICE     

3101 dvotirna železniška proga  *   

3102 enotirna železniška proga  *   

3103 elektrificirana železniška proga  *   

3104 železniška proga v gradnji  *   

3105 turistična in druga posebna železniška proga  *   

3106 stranski tir  *   

3107 proga električne cestne železnice  *   

3200 CESTE     

3201 Avtocesta  *   

3202 avtocesta v gradnji  *   

3203 avtocesta, kjer sta vozna pasova ločena več kot 20 m  *   

3204 štiri ali več pasovna cesta  *   

3205 cesta z brezprašnim voziščem, širine nad 5 m   *   

3206 cesta z brezprašnim voziščem, širine nad 3 do največ 5 m  *   

3207 cesta z brezprašnim voziščem, širine največ 3 m  *   

3208 cesta z utrjenim gramoznim voziščem, širine nad 3 m  *   

3209 cesta z utrjenim gramoznim voziščem, širine največ 3 m, stranska, gozdna cesta  *   

3210 cesta v gradnji  *   

3211 oznaka ceste   *  

3212 značilnosti cest in mostov*    * 

3300  KOLOVOZI IN STEZE     

3301 utrjena pot, ki ni namenjena motornemu prometu  *   

3302 kolovoz, neutrjena cesta  *   

3303 slabši kolovoz, poljska pot  *   

3304 steza, pešpot  *   

3400 OBJEKTI IN DRUGE PODROBNOSTI NA PROMETNICAH     

3401 most brez stebrov  * *  

3402 most brez stebrov na avtocesti  * *  

3403 most brez stebrov na železnici  * *  

3404 viadukt, most na stebrih  * *  

3405 viadukt, most na stebrih na avtocesti  * *  

3406 viadukt, most na stebrih na železnici  * *  

3407 manjši most, nadhod  * *  

3408 Brv   *  

3409 možnost prehoda vodotoka    * 

3410 prepust, podhod   *  



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

49 

3411 predor na cesti  * *  

3412 predor na železnici  * *  

3413 galerija na cesti  * *  

3414 galerija na železnici  * *  

3415 zožitev na cesti *    

3416 oster ovinek, serpentina  *   

3417 nagib ceste nad 10%  *   

3418 železniško postajališče   *  

3419 železniška postaja    * 

3420 bencinski servis   *  

3500 ŽIČNICE     

3501 Vlečnica  *   

3502 Sedežnica  *   

3503 krožna kabinska žičnica  *   

3504 nihalna žičnica  *   

3505 tovorna žičnica  *   

3506 žičnica za prevoz oseb brez strojnega pogona   *  

3600 ZRAČNI PROMET     

3601 Letališče   *  

3602 vzletno-pristajalna steza *    

3603 helikoptersko pristajališče   *  

3604 svetilnik zračnega prometa   *  

3700 VODNI PROMET     

3701 pomol * *   

3702 valobran * *   

3704 priporočeno sidrišče    *  

3705 prepovedano sidranje   *  

3706 stebrič v vodi za privez   *  

3707 svetilnik   *  

3708 označevalna boja   *  

3709 boja za privez   *  

3710 brod (splav) za prevoz oseb   *  

3711 brod (splav) za prevoz vozil   *  

3712 pot plovbe broda  *   

3713 nasedla ladja ali drug objekt, viden nad vodno gladino   *  

3714 nasedla ladja ali drug za plovbo nevaren objekt, pod vodno gladino   *  

3715 podvodna razbitina z označeno globino    * 

3716 meja območja plovbe  *   

3800 TELEKOMUNIKACIJE     

3801 antenski stolp   *  

4000 RELIEF     

4100 PLASTNICE (IZOHIPSE) IN KOTE     

4101 glavna plastnica  *   

4102 višina plastnice     

4103 osnovna plastnica  *   

4104 pomožna plastnica na E/2  *   
4105 pomožna plastnica na E/4  *   

4106 padnica na plastnici   *  

4107 oznaka depresije   *  

4108 kota   *  

4109 prelaz, sedlo   *  

4110 nadmorska višina     

4111 osnovna plastnica ledenika  *   

4112 glavna plastnica ledenika  *   

4200 ZEMELJSKE RELIEFNE OBLIKE     
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4201 prelom na zemljišču, ki ga ni mogoče prikazati s plastnicami  *   

4202 strm zemeljski usek  *   

4203 jarek, grapa v pobočju  *   

4204 vrtača *  *  

4205 večji nasip  *   

4206 manjši nasip  *   

4207 plaz, melišče *    

4208 suh jarek na ravnem zemljišču  *   

4209 terasa  *   

4210 zemeljski odkop *    

4300 SKALNATE RELIEFNE OBLIKE     

4301 skalovje *    

4302 škraplje  *   

4303 osamljena skala, balvan *  *  

4304 skalnati ali kamniti odkop *    

4305 previsna stena, spodmol *    

4306 naravno okno, preduh *  *  

4307 podzemna jama   *  

4308 brezno   *  

4309 oporni, zaščitni zid  *   

4310 skalnat, kamnit skok, utrjen odsek  *   

4400 PODVODNI RELIEF     

4401 globinska kota, globina   *  

4402 izobata globine 2 m  *   

4403 izobata globine 5 m  *   

4404 izobata globine 10 m  *   

4405 izobata globine 20 m  *   

4406 Čer *  *  

4407 čer, v oseki nad gladino   *  

4408 stalno potopljena čer, manj kot 2 m pod vodno gladino   *  

4409 stalno potopljena čer, 2 m ali več pod vodno gladino    * 

4410 meja podvodnih nevarnosti  *   

5000 HIDROGRAFIJA     

5100 VODNE POVRŠINE     

5101 vodna površina (jezero, morje, širša reka) *    

5102 mlaka, lokev *  *  

5103 naravna obalna črta  *   

5104 obzidana obala, nabrežje  *   

5105 odkrit vodni bazen *  *  

5106 Soline    * 

5107 Otok    * 

5108 prod, sipina    * 

5109 vrsta dna     

5110 kopno dno ob oseki *    

5200 VODOTOKI     

5201 reka, potok ali prekop  *   

5202 občasno suh vodotok  *   

5203 smer toka vode  *   

5204 odprt vodni kanal na nosilcih, raka  *   

5205 nadzemna tlačna cev za vodo  *   

5206 predor za vodo, podzemni prekop  *   

5207 nadzemni vodovod  *   

5208 kanal podzemnega sistema za namakanje, podzemni vodovod  *   

5209 močnejši izvir   *  

5210 šibek izvir   *  
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5211 občasni, presihajoči izvir   *  

5212 Ponor   *  

5213 izvir ponikalnice   *  

5214 Estavela   *  

5300 OBJEKTI IN POJAVI NA VODAH     

5301 betonska pregrada, jez, zapornice  * *  

5302 zgrajena ali naravna zemeljska pregrada * *   

5303 Kaskada  * *  

5304 Brzice * * *  

5305 Slap  * *  

5306 plavajoč objekt *  *  

5400 VODNI OBJEKTI     

5401 Zajetje   *  

5402 Vodnjak   *  

5403 vodnjak z vzvodom   *  

5404 vodohran, vodni zbiralnik   *  

5405 črpališče vode   *  

5406 termalni, mineralni vrelec   *  

5407 vodomet, okrasni vodnjak   *  

5408 vodni stolp   *  

6000 POKRITOST TAL     

6100 VEGETACIJA (RASTJE)     

6101 izrazita meja gozda  *   

6102 neizrazita meja gozda  *   

6103 Gozd * * *  

6104 vrsta gozda (listnat, iglast ali mešan)   *  

6105 drevo   *  

6106 izpostavljeno drevo, listnato ali iglasto   *  

6107 rušje *    

6108 grmovje *    

6109 park *    

6110 sadovnjak *    

6111 vinograd *    

6112 hmeljišče *    

6113 oljčni nasad *    

6200 VRSTA TAL     

6201 muljasta tla *    

6202 gruščnata ali prodnata ali peščena tla *    

6203 kamnito zemljišče *    

6204 občasno poplavljena površina *    

6205 prehodno močvirje *    

6206 neprehodno močvirje *    

6207 trstišče *    

7000 MEJE IN LOČNICE     

7100 DRŽAVNA MEJA     

7101 državna meja  *   

7102 mejni kamen, mejnik   *  

7103 številka mejnika     

7104 mejna tabla, drog   *  

7105 mednarodni mejni prehod   *  

7106 meddržavni mejni prehod   *  

7107 maloobmejni, planinski mejni prehod   *  

7200 MEJE OBMOČIJ     

7201 narodni park  *   

7202 naravni rezervat, krajinski park  *   
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7300 LOČNICE NA ZEMLJIŠČU     

7301 ograja – zidana, lesena ali iz zloženega kamenja  *   

7302 žična ograja  *   

7303 živa meja  *   

7304 druga jasno vidna ločnica na terenu  *   

8000 ZEMLJEPISNA IMENA     

8100 TOPONIMI     

8101 naselje do 100 prebivalcev     

8102 naselje od 101 do 200 prebivalcev     

8103 naselje od 201 do 500 prebivalcev     

8104 naselje od 501 do 1000 prebivalcev     

8105 naselje od 1001 do 2000 prebivalcev     

8106 naselje od 2001 do 5000 prebivalcev     

8107 naselje od 5001 do 10000 prebivalcev     

8108 naselje od 10001 do 50000 preb.     

8109 naselje od 50001 do 150000 preb.     

8110 naselje nad 150000 prebivalcev     

8111 zaselek     
8112 del naselja, mesta, mestna četrt     
8113 domačija     
8114 cerkev     
8115 pomemben objekt     
8200 HIDRONIMI     

8201 nestalni vodotok, izvir     
8202 stalni vodotok, močvirje     
8203 jezero     
8204 morski zaliv, soline     

8205 morje     

8300 ORONIMI     

8201 hribovje, gorovje     

8202 Vrh     
8203 prelaz, dolina, rt     
8204 podzemna jama     
8300 HORONIMI     

8301 Pokrajina     
8302 ledina, predel     

Preglednica 17: Vsi podatki DTK/VTK 50 (topografski in netopografski). 

*na VTK 50 se lahko dodatno označijo značilnosti cest in mostov 

Pri razvijanju nove metodologije bodo proučeni vsi objekti po tem šifrantu s ciljem opredeliti 

uporabnosti raznovrstnih podatkov za določitev geometrije in vrste topografskega objekta v naravi ter 

za opredelitev raznovrstnih podatkov kot možnega osnovnega, pomožnega ali dopolnilnega vira. 

2.1.6.1.5 Kartografska generalizacija 

Pri vzdrževanju kart DTK/VTK 50 se uporabi cenzuse in kriterije generalizacije za merilo 1 : 50 000. 

Določitev kvantitativnih (cenzusi redukcije) in kvalitativnih kriterijev (pomen, tipika, karakteristike) 

temelji na analizi obstoječega kartografskega prikaza. Usposobljen kartografski strokovnjak izvaja 

generalizacijo predvsem na osnovi poglobljenega poznavanja metod in kriterijev kartografske 

generalizacije ter ustreznih izkušenj. 

Topografske karte zahtevajo dosledno enakomerno generaliziranje vseh elementov vsebine karte. Pri 

topografskih kartah je treba upoštevati vse metode kartografske generalizacije: 

• selekcija in redukcija objektov, 

• geometrično poenostavljanje objektov, 
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• združevanje objektov, 

• prikaz objekta s pogojnim znakom, 

• premikanje objektov. 

Delni kriteriji selekcije so razvidni že iz objektnega kataloga, prav tako je razvidno, katere kategorije 

prikaza se pri prehodu na manjše merilo združujejo. 

Določene kriterije, kdaj preidemo iz ploskovnega ali linijskega prikaza na točkovni prikaz, nam dajejo 

tudi naslednje minimalne dimenzije prikaza na karti:  

• minimalna dolžina linije: 2 mm, 

• minimalna površina praznega lika: 0,15 mm
2
, 

• minimalna polna površina: 0,4 mm
2
, 

• minimalna debelina konture: 0,08 mm,  

• minimalni premer praznega kroga: 0,6 mm, 

• minimalni premer polnega kroga: 0,2 mm. 

Osnutek nove metodologije za ažuriranje topografskih podatkov v merilu 1 : 50 000 z dodajanjem 

raznovrstnih podatkov mora upoštevati enake kvantitativne in kvalitativen kriterije generalizacije 

topografske vsebine. 

2.1.6.1.6 Kakovost topografskih podatkov 1 : 50 000 

DTK/VTK 50 je bila izdelana na osnovi dopolnitev obstoječe topografske karte (TK 50 VGI3) s 

fotogrametrično in terensko izmero. Glede na raznolikost položajne točnosti podatkovnih virov in 

vključenosti kartografske generalizacije v postopkih vzdrževanja DTK 50/VTK 50 je možno doseganje 

položajne točnosti DTK/VTK 50, ki znaša 20 m. 

Vhodni viri, ki omogočajo dopolnitev obstoječe vsebine DTK/VTK 50 so boljše kakovosti, kot predhodno 

navedena ocena položajne točnosti 20 m. Tako na primer se s stereozajemom dopolnjuje predvsem 

spremembe reliefa, kjer je določeno, da mora biti položajna in višinska točnost zajema boljša od 3 m. 

V primerih, ko je identifikacija in interpretacija iz virov otežena ali nemogoča (olistani predeli, razlike v 

stanju virov, nejasnosti) ter ko je pričakovati večji obseg sprememb glede na vire za zajem (urbana 

središča, območja večjih posegov v prostor), pa je predviden tudi terenski pregled in terenske meritve. 

Slednje morajo zagotavljati položajno točnost 3 m in višinsko točnost 5 m. 

 

2.1.6.2 Potencialni podatkovni sloji topografskih podatkov 1 : 50 000 za ažuriranje z raznovrstnimi 
podatki  

V tem poglavju so predstavljeni potencialni objektni tipi in atributi, ki so del objektnega kataloga 

geografske vsebine merila 1 : 50 000 in ki se nanašajo na kartografske vektorske podatke. Celotna 

vsebina karte DTK 50/VTK 50 je zajeta v vektorski obliki, ki je razdeljena v 8 objektnih skupin. Glede na 

osnovni topološki gradnik geometrije kartografskega znaka (točka, linija, ploskev, napis) ima vsaka 

skupina lahko 4 podskupine objektov. Vsaka podskupina objektov je zapisana kot ločena datoteka v 

 

3 DTK/VTK 50 je bila v skladu z Projektom izdelave, vzdrževanja in vodenja državnih/vojaških topografskih kart 
(GI, 2001) izdelana na osnovi TK 50 VGI (Topografska karta 1 : 50 000, Vojnogeografski institut Beograd). Kot 
osnovni vir zajema, je tako v predhodni oceni natančnosti vključena tudi TK 50 VGI. Podrobni opis značilnosti tega 
vira je podan v omenjeni projektni nalogi.  
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SHP-formatu, kot je prikazano v spodnji pregledniciNapaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. (vir: R

edakcijski načrt, 2016). 

 

ID objektne skupine ime objektne skupine osnovni gradnik pripona datoteke 
DTK 50 

pripona datoteke 
VTK 50 

1000 Matematični elementi točka T t 

linija l l 

2000 Naselja in objekti točka t t 

linija l l 

ploskev p p 

točkovni napis n tx 

3000 Komunikacije točka t t 

linija l l 

ploskev p p 

točkovni napis n tx 

4000 Relief točka t t 

linija l l 

ploskev p p 

točkovni napis n tx 

5000 Hidrografija točka t t 

linija l l 

ploskev p p 

6000 Pokritost tal točka t t 

linija l l 

ploskev p p 

7000 Meje in ločnice točka t t 

linija l l 

ploskev p p 

točkovni napis n tx 

8000 Zemljepisna imena točkovni napis n tx 

linijski napis m tx_l 

Preglednica 18: Objektne skupine DTK/VTK 50 s pripadajočimi podatkovnimi sloji glede na topologijo. 

Opomba: Zaradi razlik v vsebini DTK 50 in VTK 50 se vektorske datoteke razlikujejo. Razlika je tudi v priponi datotek napisov n (tx) in m(tx_l). 

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili tekom izdelave osnutka metodologije za ažuriranje 

topografskih podatkov merila 1 : 50 000 z raznovrstnimi podatki, se nanašajo na možnosti uporabe 

enakega nabora raznovrstnih podatkov, kot je to v primeru topografskih podatkov merila 1 : 5000 (VGI, 

monoploting, lidarski in lidarju podobni podatki, prosto dostopni satelitski posnetki). Za vsak 

posamezni objekt iz objektnega kataloga bomo preučili njegovo možnosti pridobivanja ob uporabi: 

• monoplotinga prostovoljnih fotografij (VGI), 

• opisnih podatkov VGI, 

• lidarskih in lidarju podobnih podatkov (DMR1, DMP1, PAS1, GKOT) in 

• prostodostopnih satelitskih posnetkih (SENTINE1/SENTINEL2). 

in v kolikšni meri ter pod kakšnimi pogoji. Poleg tega je potrebno tudi preučiti, če ob uporabi 

posameznih raznovrstnih podatkov, dosegamo predpisane cenzuse kakovosti topografskih podatkov. 
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Potencialni podatkovni sloji topografskih podatkov DTK/VTK 50, ki bodo proučeni v razvoju predlagane 

metodologije vzdrževanja DTK/VTK 50 z raznovrstnimi podatki, se nanašajo le na objektne skupine: 

2000, 3000, 4000, 5000 in 6000. 

2.1.6.3 Možnost zajema objektov/entitet iz objektnega kataloga DTK/VTK 50 1 : 50 000 z 
raznovrstnimi podatki 

V obstoječi metodologiji zajema topografske vsebine merila 1 : 50 000 operiramo s petimi objektnimi 

skupinami: 

• 2000 naselja in objekti, 

• 3000 komunikacije, 

• 4000 relief, 

• 5000 hidrografija in 

• 6000 pokritost tal. 

Objektna skupina »2000 Naselja in objekti« vsebuje 107 entitet, od tega je v fazi razvoja predlagane 

metodologije potrebno preučiti: 

• 67 točkovnih entitet, 

• 16 linijskih entitet, 

• 21 ploskovnih entitet, 

•  3 entitete točkovnih napisov. 

Objektna skupina »3000 Komunikacije« vsebuje 89 entitet, od tega je v fazi razvoja predlagane 

metodologije potrebno preučiti: 

• 23 točkovnih entitet, 

• 60 linijskih entitet, 

• 4 ploskovne entitete in 

• 2 entitete točkovnih napisov. 

Objektna skupina »4000 Relief« vsebuje 57 entitet, od tega je v fazi razvoja predlagane metodologije 

potrebno preučiti: 

• 16 točkovnih entitet, 

• 32 linijskih entitet, 

• 2 ploskovni entiteti in 

• 7 entitet točkovnih napisov. 

Objektna skupina »5000 Hidrografija« vsebuje 48 entitet, od tega je v fazi razvoja predlagane  

metodologije potrebno preučiti: 

• 20 točkovnih entitet, 

• 22 linijskih entitet, 

• 5 ploskovnih entitet in 

• 1 entiteta točkovnega  napisa. 
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Objektna skupina »4000 Pokritost tal« vsebuje 32 entitet, od tega je v fazi razvoja predlagane 

metodologije potrebno preučiti: 

• 14 točkovnih entitet, 

• 3 linijske entitete, 

• 15 ploskovnih entitet in 

• 0 entitet točkovnih napisov. 

Skupno torej: 

• 140 točkovnih entitet, 

• 133 linijskih entitet, 

• 47 ploskovnih entitet in  

• 13 entitet točkovnih napisov. 

Ocenjujemo, da bi bilo s predlagano metodologijo možno pridobiti geometrijo in tipe entitet, vendar 

podobno kot pri topografskih podatkih merila 1 : 5000, tudi tu pod določenimi pogoji. Ti pogoji bodo v 

razvoju predlagane metodologije raziskani, zaključki pa podani ob koncu projekta. Vendar že zdaj lahko 

ocenimo, da bodo zaradi manjšega merila prikaza topografskih podatkov prišli bolj v poštev prosto 

dostopni satelitski posnetki, kot je to v primeru merila 1 : 5000, ostali pogoji pa se bodo predvidoma 

nanašali na njihovo geometrično in semantično ločljivost, na ustreznost različnih tipov multispektralnih 

kanalov in njihovo položajno točnost za namen določevanja geometrije, kot tudi za določitev tipa 

entitet. V primeru uporabe lidarskih in lidarju podobnih podatkov pa se bodo ti pogoji predvidoma 

nanašali le na opredelitev gostote oblaka točk ter izvedenih izdelkov (PAS, GKOT), saj je položajna in 

višinska točnost že zadostna za zajem v takem merilu. 

Ključna raziskovalna vprašanja, na katera moramo tekom raziskave odgovoriti, so ali iz posameznih 

raznovrstnih podatkov ali pa z njihovo medsebojno kombinacijo: 

• entiteto lahko zajamemo v predpisani topološki obliki: kot točko, linijo ali ploskev, upoštevajoč 

kartografsko generalizacijo? 

• linijsko entiteto lahko zajamemo kot linijo in do katere mere, upoštevajoč kartografsko 

generalizacijo? 

• ploskovno entiteto lahko zajamemo s celokupno površino ali le del nje, upoštevajoč 

kartografsko generalizacijo? 

• entiteto lahko interpretiramo v semantičnem smislu, torek za katero entiteto pravzaprav gre? 

Tako kot na nivoju topografskih podatkov merila 1 : 5000 bo tudi na nivoju podatkov DTK/VTK 50 v 

predlagani metodologijo proučena umestitev raznovrstnih podatkov v obliki poljubnih VGI, 

prostovoljskih fotografij, lidarju podobnih podatkov in prostodostopnih satelitskih posnetkov v 

obstoječo veljavno metodologijo. Podani bodo predlogi njihove umestitve v osnovni, pomožni ali v 

dopolnilni podatkovni vir. 
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2.1.7 Vloga ostalih VGI podatkov v predlagani metodologiji ažuriranja topografskih podatkov 

merila 1 : 5000 in 1 : 50 000 

Predlagana metodologija ažuriranja topografskih podatkov predvideva tudi druge raznovrstne 

podatke, ki so poleg fotografij, oblaka točk, satelitskih posnetkov in ostalih slikovnih podatkov, nosilci 

informacij o spremembah v prostoru. Ti podatki, ki sodijo v skupino podatkov VGI, so: 

• ponazoritev lokacije na karti/ortofotu s točko, linijo ali območjem – posredovalec VGI zariše 

ročno; 

• pripis kratkega besedila, ki se nanaša na to ponazorjeno lokacijo (npr. posredovalec VGI pripiše, 

kaj je na tej lokaciji spremenjeno, detajlno specificira lokacijo, itd.); 

• raznovrstne dokumente (lahko tudi izseke kart, kjer so spremembe že vnesene) (PDF, JPEG …), 

poljubne fotografije, ki kažejo na spremembo v prostoru, fotografije namenjene monoplotingu 

in podobno. 

V predlagani metodologiji bo preverjena tudi možnost uporabe teh raznovrstnih podatkov z namenom, 

da posredovalci VGI geodetske strokovnjake le informirajo o spremembi v prostoru, torej VGI 

upoštevamo le kot indic o spremembi. Geodetski strokovnjaki pa naknadno izvedejo lokalno geodetsko 

(GNSS) ali fotogrametrično (terestrično ali z letalniki) izmero sprememb (objektov) v prostoru in jih z 

ustaljenimi strokovnimi metodološkimi postopki obdelave vključijo v obstoječe podatkovne baze oz. 

karte. 

Cilj pridobivanja VGI je v ciljanem in neprekinjenem ažuriranju državnih topografskih podatkov, med 

periodami vzdrževanja, ki jih zagotavlja država. Država Slovenija omogoča periodično oz. ciklično 

vzdrževanje topografskih podatkov v obliki ortofota Cikličnega aerofotografiranja Slovenije, DMR/DMP 

ter stereo aerofotografij s podatki aerotriangulacije na vsaka tri leta, medtem ko je vzdrževanje 

topografskih baz podatkov v merilu 1 : 5000 in 1 : 50 000 podvrženo dinamiki, ki je odvisna od letno 

razpoložljivih sredstev. 
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2.2 Testiranje prostodostopnih satelitskih posnetkov 

V prejšnjem poglavju sta bili podrobno predstavljeni trenutni metodologiji za pripravo in ažuriranje 

državnih topografskih kart meril 1 : 5000 in 1 : 50 000. Podani so bili tudi predlogi katere dodatne 

podatkovne vire bi lahko vključili v trenutno metodologijo. V nadaljevanju bomo opisali možnosti, ki 

jih ponujajo prostodostopni satelitski posnetki. 

V tem poglavju bomo opisali rezultate obdelav in testov, osnovne značilnosti satelitskih posnetkov pa 

so zapisane že v poglavju 2.1.4. 

2.2.1 Razvoj visoko ločljivega sintetičnega ortofota iz Sentinel-2 satelitskih posnetkov 

Izvorni Sentinel-2 posnetki imajo prostorsko ločljivost 10 m×10 m. Če upoštevamo teorem vzorčenja 

oz. Nyquist-Shannonov teorem vzorčenja, ki opredeljuje postopek vzorčenja tako, da pri pretvorbi, v 

našem primeru vektorizaciji iz satelitskih posnetkov, ne izgubimo pomembnih informacij, moramo 

upoštevati, da dobimo geometrijsko točnost karte, tako da merilo karte pomnožimo z 0,2 mm (Triglav 

Čekada in sod., 2010). Tako je geometrijska točnost obravnavanih kart: 

• 1 : 5000 je 1,0 m  

• 1 : 50 000 pa 10 m 

Kar pomeni, da za zajem sprememb na karti 1 : 50 000 lahko uporabimo surovi Sentinel-2, za merilo 

1 : 5000 pa le-ta ni dovolj. Zato smo preizkusili izdelavo visokoločljivostnega sintetičnega ortofota iz 

Sentinel-2 satelitskih posnetkov, ki bo imel izboljšano prostorsko ločljivost Sentinel-2 iz 10 m × 10 m 

na 2,5 m × 2,5 m. Sicer s tako ločljivostjo še ne bomo dosegli zahtevane prostorske ločljivosti za zajem 

za merilo 1 : 5000. Vendar sklepamo, da nam bo visoka časovna ločljivost takih sintetičnih ortofotov 

omogočila vsaj zaznavanje sprememb, torej bo podala točkovne, linijske ali ploskovne namige, kje 

prihaja do sprememb, ki jih bo potrebno s pomočjo drugih virov, ki imajo boljšo prostorsko ločljivost, 

zajeti, da bomo spremembe lahko vrisali v topografsko karto merila 1 : 5000. 

V sklopu projekta smo prevzeli in nadgradili, z našimi testnimi podatki, algoritem kognitivne izboljšave 

posnetkov Sentinel-2, ki temelji na kombinaciji dveh različnih generativnih nasprotniških mrež, kar je 

zvrst globokega učenja, ki sloni na dveh nevronskih mrežah: generatorju in diskriminatorju. Uporabili 

smo super-ločljivostne (SR-GAN) in pogojne generativne nasprotniške mreže (pix2pix) (Simonyan in 

Zisserman, 2015; Ledig et al., 2016; Goodfellow et al., 2016; Isola et al., 2018; Ahirwar, 2019, Zhu et 

al., 2020). Našo izvedenko izboljšave Sentinel-2 posnetkov smo poimenovali SRĐAN. Izboljšava 

posnetkov temelji na dveh načelih: 

1. podpikselski napovedi vrednosti za posamezen nov slikovni element z uporabo SR-GAN – na ta 

način izdelamo sintetični ortofoto Sentinel-2 z ločljivostjo 2,5 m × 2,5 m in 

2. slikovno prevajanje sintetičnih ortofotov izdelanih v prvem koraku z uporabo pix2pix. 

Podroben postopek obdelave izvedene v prvem koraku je opisan članku Mangafić in Žagar (2020), tukaj 

bomo podali le nekaj glavnih značilnosti postopka, ki veljajo za vse generativne nasprotniške mreže 

namenjene slikovni obdelavi: 

• v fazi učenja, generator izdeluje slike, katerih pravilnost diskriminator preverja s pomočjo 

testnih podatkov ter poda utež za naslednjo iteracijo izdelave slike; 

• v našem primeru smo za učne in testne podatke uporabili dele ortofotov CAS; 
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• generator pa je izdelal slike iz delov Sentinel-2 posnetkov, 

• generator in diskriminator se posodabljata z dodajanjem novih testnih primerov (nevronski 

mreži se posodabljata), 

• izgradnja optimalnega modela se konča, ko generator izdela take slike, da jih diskriminator 

oceni kot resnične. 

Sedaj lahko tako naučen model uporabimo za samodejno generiranje sintetičnega ortofota Sentinel-2 

samo na osnovi Sentinel-2 posnetkov, brez tega da bi poznali ortofoto CAS, ki smo ga prej uporabili za 

učenje.  

 

Slika 11: Učna in testna množica prve SRĐAN različice – pari Sentinel-2 in ortofoto CAS (vir: Mangafić in Žagar, 
2020). 

Za razvoj modela SRĐAN in njegovo učenje smo v prvem delu raziskave uporabili 6.073 parov ortofoto 

CAS in Sentinel-2, ki zajemajo severovzhodno Slovenijo. Za testne in učne podatke smo uporabili 

ortofote CAS z datumi snemanja 16. 4. 2016, 21. 4. 2016 in 22. 5. 2016 ter Sentinel-2 z datumi snemanja 

13. 4. 2016, 26. 4. 2016 in 23. 5. 2016. Da smo dobili optimalno rešitev, smo v postopku učenja izločili 

vse dele Sentinel-2 podatkov z oblaki, sencami oblakov, radiometričnimi napakami ali take, ki so bili 

vsebinsko neskladni (npr. njive z vegetacijo, ki so na drugem posnetku gola tla). Vsebinsko skladnost 

sintetičnih ortofotov Sentinel-2 s stanjem na ortofotu CAS smo preverjali s fotointerpretacijo. Nekatere 

izbrane rezultate vidite na spodnjih slikah. 

 

Slika 12: Poseljeno: levo originalni Sentinel-2 z ločljivostjo 10 m × 10 m (vhodni podatek), v sredni sintetični 
ortofoto Sentinel-2 z ločljivostjo 2,5 m × 2,5 m ter desno kontrolni podatki ortofoto CAS z ločljivostjo 0,25 m × 0,25 
m. 
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Slika 13: Levo originalni Sentinel-2, v sredini sintetični ortofoto Sentinel-2 in desno kontrolni ortofoto CAS.  

 

Prvi model za izdelavo visokoločljivega ortofota je izdelan na podatkih iz leta 2016 in je zaradi tega 

najbolj primeren za generiranje sintetičnih ortofotov na osnovi Sentinel-2 posnetkov iz 2016.  

Da bi izgradili model, ki je sposoben izdelave boljših sintetičnih ortofotov iz posnetkov, ki so tudi iz 

različnih let (posledično druga fenološka in rastna obdobja, kot je vidno na spodnji sliki), smo izdelali 

novo podatkovno učno množico za učenje novega modela, ki vsebuje podatke iz 2016, 2017, 2018 in 

2019.  
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Slika 14: Primerjava različnih parov ortofoto CAS - Sentinel-2 glede na obdobje snemanja (22. maj 2016 in 21. avgust 2018) 

 

Večje število učnih vzorec prav tako zagotavlja izgradnjo boljšega modela. Sestava podatkovne množice 

parov učnih vzorcev Sentinel-2 in ortofoto CAS je opisana v spodnji preglednici. 

Leto Število učnih vzorcev Ortofoto CAS Število Sentinel-2 posnetkov 

2016 6073 3 

2017 7122 15 

2018 25.829 15 

2019 9192 7 

SKUPAJ 48.216 40 

Preglednica 19: Število podatkov: učni vzorci ortofoto CAS in Sentinel-2 posnetki za posamezna leta. 

Podatkovna množica učnih vzorcev je sestavljena iz podatkov, ki so snemani aprila, maja, junija, julija, 

avgusta, septembra in celo oktobra (CAS 2017). Lokacije učnih vzorcev so prikazane na spodnji sliki. 

Vsak učni vzorec ortofota CAS je velik 640 m x 640 m. 
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Slika 15: Lokacije učnih vzorcev za posamezna leta. 

 

Za novo učno podatkovno množico smo nadgradili obstoječi SRĐAN model ter ga ponovno učili z 

upoštevanjem vseh učnih podatkov. V prvem modelu se je izkazalo, da je optimalna velikost podvzorca 

3 in da so najboljši rezultati takrat, ko zrcalimo 50 % naključno izbranih slik. Preizkusili smo izgradnjo 

modelov, ki so upoštevali vse učne podatke večkrat ter jih iterativno združevali v naključne podvzorce, 

kjer se posamezni vzorci ponavljajo, njihove kombinacije pa ne. Novi model je preizkušen na Sentinel-

2 podatkih iz leta 2020, ki jih ni v učni množici. Na ta način smo preizkusili objektivnost napovedi, ki jih 

model izvaja.  

Kot smo pričakovali, rezultati novega modela imajo podobne barvne in teksturne lastnosti kot rezultati 

iz prvega SRĐAN modela. Po izgradnji novega SRĐAN modela smo generirali sintetične ortofote in jih 

primerjali s Sentinel-2 in ortofoto CAS. Posamezne slikovne elemente velikosti 640 m x 640 m smo 

georeferencirali z uporabo geolokacijskih datotek (angl. world file) zgrajenih iz centroidov vhodnih 

podatkov. Geolocirane rastre smo združili v sintetične ortofote velikosti TTN5 listov. V nadaljevanju bi 

bilo zanimivo izvesti kontrolo kakovosti sitentičnega ortofota v skladu s standardi za preverjanje 

kakovosti izdelkov CAS (Oven et al., 2019). Preučili bi položajno točnost in vsebinsko popolnost. 

Slika 16 prikazuje sintetični ortofoto, ki je bil izdelan na osnovi Sentinel-2 posnetka iz leta 2020. Model 

ni bil učen na teh podatkih in zato je pridelal rezultate, torej sintetični ortofoto, primerljiv s tistimi, ki 

so izdelani na osnovi Sentinel-2 posnetkov predhodnih let. Na osnovi tega lahko sklepamo, da model 

ni pretirano prilegan učnim podatkov (angl. Overfitted). Slika 17 prikazuje primerjavo med sintetičnim 

ortofotom in ortofotom CAS. 
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Slika 16: Sentinel-2 (levo) in sintetični ortofoto generiran iz Sentinel-2 posnetka (desno). 

 

Slika 17: Ortofoto CAS (levo) in sintetični ortofoto generiran iz Sentinel-2 posnetka (desno). 

Za izboljšavo teksture in barv smo dodali blok pogojnih nasprotniški mrež za slikovno prevajanje 

sintetičnih ortofotov izdelanih v prvem koraku. Z uporabo pix2pix smo preizkusili prevedbo sintetičnih 

ortofotov v nove sintetične ortofote z teksturo in barvnim slogom bolj podobnim ortofotu CAS. Pix2pix 

generator smo učili na vseh parih sintetični ortofoto – ortofoto CAS (kombinacija učno – testne 
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množice). Rezultat je končni model, ki smo ga poimenovali BUCO. Slika 18 prikazuje z modelom BUCO 

slikovno preveden sintetični ortofoto. 

 

Slika 18: Sintetični ortofoto generiran (levo) in slikovno prevedeni sintetični ortofoto (desno). 

 

Rezultati, ki jih generira BUCO so barvo in teksturo bolj ugodni od originalnih sintetičnih ortofotov. 

Največji problem tega procesa je ta, da ima BUCO, zaradi artefaktov sintetičnega ortofota (močno 

izražena šahovnica), težave pri izgradnji objektov in velikokrat si končno obliko popolnoma izmisli. 

Domnevamo, da bi BUCO generiral veliko bolj primerne rezultate, če bi imel za vhodne podatke 

sintetične ortofote brez artefaktov na nivoju teksture. Pri pregledu rezultata lahko opazimo neskladja 

v barvah na posameznih delih gozdov. Ta problem bi lahko uredili s pristopom barvno-radiometričnega 

usklajevanja (npr. iterativno histogramsko ujemanje). 

Največja težava pri preizkusu modelov globokega učenja te vrste je čas, ki se ga porabi za učenje in 

prav tako strojna oprema. BUCO je učen na 150 epohah, kar je veliko manjše od želenega. Enkratno 

učenje tega modela je zahtevalo cca. 5 dni, kar pomeni, da preizkus več modelov s spremembo 

hiperparametrov lahko vzame veliko časa. Prednost teh modelov je ta, da ko so enkrat uspešno 

zgrajeni, je njihova uporaba zelo hitra, stabilna in učinkovita. 

V nadaljevanju bi bilo zanimivo preizkusiti metode prenosa znanja globokih nevronskih mrež (angl. 

transfer learning). Prenos znanja lahko doprinese k hitrejši nadgradnji modela SRĐAN v prihodnosti 

(Seddik et al., 2019, Pathak et al., 2019, Lucas et al. 2020). Uspešen prenos znanja pomeni, da bi lahko 

modele iz leta v leto vzdrževali le na osnovi novih podatkov (aktualni Sentinel-2 in aktualni ortofoto 

CAS) brez potrebe, da bi učili model od začetka s celo serijo podatkov od leta 2016 naprej. 
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2.2.2 Testiranje metod samodejne detekcije na visoko ločljivih posnetkih 

Sodobne metode strojnega učenja omogočajo tudi samodejno detekcijo različnih objektov. Samodejna 

detekcija objektov je zanimiva za posodabljanje prostorskih evidenc, saj lahko da pomembne 

informacije vzdrževalcem in omogoča hitrejši pregled in posodabljanje. Za namene testiranja 

detekcijskih algoritmov smo preizkusili pristop Mask R-CNN (angl. Mask Region Convolutional Neural 

Network), metodo globokega učenja, ki sloni na konvolucijskih nevronskih mrežah. Konvolucijske 

nevronske mreže so sestavljene iz t.i. globokih nevronskih mrež (angl. deep neural networks) in se 

uporabljajo za analize grafičnih podatkov (načeloma sestavljenih iz rastrov). Za študijski primer smo 

izbrali samodejno detekcijo stavb na barvnih bližnje infrardečih ortofotih Cikličnega aerofotografiranja 

Slovenije ločljivosti 0,5 m. Zanima nas, ali lahko uporabimo Mask R-CNN za detekcijo stavb in prav tako, 

kako se v tem primeru obnaša globoka nevronska mreža predučena na R-G-B na drugem barvnem 

prostoru (BIR-R-G). 

Mask R-CNN smo izbrali, ker se je v pregledanih drugih študijskih primerih, izkazala kot trenutno 

najučinkovitejša metoda. 

Nevronska 
mreža 

Uporabljena 
metoda 

Podatki 
Prostorska 
ločljivost [m] 

Točnost 
[%] 

Študija 

Faster R-CNN 
podporni 
vektorji 

satelitski, 
pankroma
tski 

0,46 88 Shetty in Mohan, (2018) 

Faster R-CNN-
VGG 

rotacijska 
matrika za 
prepoznavo 
stavb 

satelitski 
R-G-B  

0,26 70 Wen et al., (2019) 

Mask R-CNN-
VGG 

rotacijska 
matrika za 
prepoznavo 
stavb 

satelitski 
R-G-B 

0,26 91 Wen et al., (2019) 

Faster R-CNN-
Resnet101 

rotacijska 
matrika za 
prepoznavo 
stavb 

satelitski 
R-G-B 

0,26 91 Wen et al., (2019) 

Mask R-CNN-
Resnet101 

rotacijska 
matrika za 
prepoznavo 
stavb 

satelitski 
R-G-B 

0,26 91 Wen et al., (2019) 

Mask R-CNN 
algoritem 
regularizacije 
mej 

satelitski 
R-G-B 

0,5 88 
Zhao et al., (2018) 

Mask R-CNN 
podporni 
vektorji 

letalski R-
G-B 

0,3 90 
Ji et al., (2019) 

MS-FCN 
podporni 
vektorji 

letalski R-
G-B 

0,3 84 
Ji et al., (2019) 

Mask R-CNN-S 
majhno sidrno 
polje 

letalski R-
G-B 

0,5 85 
Zhou et al., (2019) 

Mask R-CNN-L 
veliko sidrno 
polje 

letalski R-
G-B 

0,5 81 
Zhou et al., (2019) 

Preglednica 20: Primerjava karakteristik in metod preteklih raziskav, ki so uporabile metode Faster R-CNN, Mask R-CNN in 
MS-FCN (Šanca et al., 2021)  



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

66 

Učenje Mask R-CNN sloni na podatkovnih bazah sestavljenih iz parov slik: vhodni podatki so slika in 

pripadajoča ji maska, kjer so izpostavljeni objekti, ki jih želimo zaznati. V ta namen smo izdelali 

podatkovno bazo sestavljeno iz parov bližnje infrardečih ortofoto izsekov in obrisov stavb. Pari so 

sestavljeni iz slik velikosti 128 x 128 slikovnih elementov kar v primeru izbranega ortofota CAS znese 

64 x 64 m. Obrisi stavb so prevzeti iz grafičnih podatkov katastra stavb in dodatno ročno pregledani. 

Odstranili smo vse pare, ki nimajo skladnih obrisov in prav tako vse pare, ki imajo prevelike ali tipološko 

netipične obrise (npr. posebni industrijski objekti in območja energetske infrastrukture, ki so 

evidentirani v katastru stavb). Podatkovna zbirka je sestavljena iz 58.000 parov. V nadaljevanju smo 80 

% podatkovne zbirke uporabili za učenje modela in preostalih 20 % za validacijo rezultatov. Slika 23 

prikazuje študijsko območje. Slika 20 prikazuje metodologijo za izdelavo podatkovne zbirke. 

 

Slika 19: Prikaz študijskega območja za izdelavo podatkovne zbirke stavb (Šanca et al., 2021). 

 

 

Slika 20: Diagram poteka izdelave podatkovne zbirke stavb za globoko učenje (Šanca in sod., 2021). 

Za učenje Mask R-CNN smo uporabili tehniko prenosa znanja iz že naučene ResNet-101 mreže na 

podatkovnih zbirkah MS COCO in ImageNet (dva ločena preizkusa). Metoda prenosa znanja lahko 

pospeši učenje v primerjavi z učenjem iz ničtega stanja. Preizkusili smo tehniko prenosa znanja tako na 

BIR-G-B- kot na R-G-B slikah. Preizkusili smo tudi različne pristope za prenos znanja (bolj podrobno v 

članku Šanca et al., 2021). 
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Uspešnost učenih modelov smo ocenili s spodnjo matriko zamenjav. Ovrednotili smo 8 različnih 

modelov (preglednica 21). 

 Napoved 

Resnica 
TP – pravilno pozitivne FN –napačno negativne 

FP – napačno pozitivne TN – pravilno negativne 

 

 
Podatkovna zbirka Uteži TP TN FP FN Točnost Priklic Mera F1 

M1 BIR-R-G MS COCO 246 0 38 16 0,8200 0,9389 0,8754 

M2 BIR-R-G ImageNet 243 0 43 14 0,8100 0,9455 0,8725 

M3 BIR-R-G MS COCO 296 0 3 1 0,9867 0,9966 0,9916 

M4 BIR-R-G ImageNet 294 0 4 2 0,9800 0,9932 0,9866 

M5 R-G-B MS COCO 249 0 36 15 0,8300 0,9432 0,8830 

M6 R-G-B ImageNet 244 0 41 15 0,8133 0,9421 0,8730 

M7 R-G-B MS COCO 298 0 1 1 0,9933 0,9967 0,9950 

M8 R-G-B ImageNet 296 0 1 2 0,9867 0,9933 0,9900 

Preglednica 21: Ovrednotenje uspešnosti klasifikacije stavb po modelih (Šanca et al., 2021). 

Mask R-CNN se je izkazal kot primeren za detekcijo stavb in posledično sklepamo, da je primeren za 

detekcijo katerikoli objektnih tipov, če ga uporabljamo z dobro učno podatkovno bazo. Slika 21 

prikazuje primeri rezultatov. 

Globoko učenje se načeloma izvaja z uporabo podatkovnih baz sestavljenih iz velikih količin podatkov. 

Tako proces izgradnje podatkovne baze kot proces učenja sta dolgotrajna procesa, ampak je uporaba 

končnega modela na novih podatkih zelo hitra. V nadaljevanju bi bilo zanimivo preizkusiti nove tehnike 

izgradnje podatkovne baze, kot so npr. bogatenje podatkov (angl. data augmentation) in dodajanje 

novih podatkov (npr. višinske modele). 
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-  

Slika 21: Rezultati detekcije stavb z M3 in M4 ter primerjava s katastrom stavb. 
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2.2.3 Preučevanje vodnih površin - določanje nadmorske višine gladine jezera s pomočjo podatkov 

Sentinel-2 

V raziskavi smo načrtovali, implementirali in preizkusili postopek za napovedovanje nadmorske višine 

gladine jezera s pomočjo simetrije. Uporabili smo prosto dostopne satelitske posnetke Sentinel-2, 

postopek pa smo preizkusili na presihajočem Cerkniškem jezeru (Jesenko et al., 2021b; Jesenko et al., 

2022).  

Cerkniško jezero je eno izmed največjih presihajočih jezer v Evropi, saj v povprečju zaseda površino 

približno 20 km2, ko pa je popolnoma poplavljeno pa nekje 26 km2. Področje je zelo pomemben naravni 

rezervat, saj tam gnezdi veliko število različnih ptic. V suhem časovnem obdobju služi za obdelavo 

kmetijskih površin (košnja in spravilo trave) ter pohodništvo (Slika 22a). V času, ko je jezero 

poplavljeno, pa je namenjeno ribištvu in veslanju/vožnji po jezeru. 

V raziskavi smo uporabili prosto dostopne satelitske posnetke Sentinel-2 zaradi visoke časovne 

ločljivosti in srednje prostorske ločljivosti. Posnetki so na voljo vsakih pet dni, saj okrog Zemlje krožita 

dva satelita in za celoten obhod potrebujeta deset dni. Posnetki so multispektralne slike, ki so 

sestavljene iz 13 pasov. Pasovi imajo tri različne ločljivosti, in sicer 10 m, 20 m in 60 m. Pri kombiniranju 

dveh ali več pasov dobimo tako imenovane multispektralne indekse, ki so zelo uporabni za vrsto 

različnih raziskav.  

V naši raziskavi smo uporabili indeks Water In Wetlands (WIW), ki nam omogoča razpoznavo oziroma 

nam pomaga ločiti poplavljeno površje od nepopravljenega. Na pridobljenih posnetkih Sentinel-2 za 

širše območje Cerkniškega jezera smo izračunali prej omenjeni multispektralni indeks WIW. V 

naslednjem koraku smo iz izračunanega indeksa pridobili samo področje Cerkniškega jezera, saj smo 

za naš postopek izračuna simetrije uporabili zgolj področje omenjenega presihajočega jezera. Tako 

pridobljeno področje jezera je vsebovalo dva tipa različnih slikovnih elementov, in sicer tiste slikovne 

elemente, ki so poplavljeni in tiste, ki niso. Za nadaljevanje našega postopka smo uporabili samo 

poplavljene slikovne elemente.  

Pristop za izračun simetrije objekta na vhodu pričakuje 3D-oblak točk, zato je bila naša naslednja naloga 

pretvorba 2D-slikovnih elementov v 3D-oblak točk. To smo storili tako, da smo dvodimenzionalnim 

točkam na koordinatah x in y dodali še tretjo os, torej z koordinato. V našem primeru je koordinato z 

predstavljala intenziteta prej izračunanega multispektralnega indeksa WIW.  

Naslednji korak v napovedovanju nadmorske višine gladine jezera je bil izračun simetrije pridobljenega 

3D-oblaka točk. Metoda za izračun simetrije je zasnovana za iskanje ravnine refleksijske simetrije 

oblaka točk in temelji na maksimizaciji ciljne funkcije, ki jo imenujemo tudi mera simetrije. Vsaka točka 

iz 3D-oblaka točk se preslika na ravnino simetrije in izračuna se njena podobnost z vsemi ostalimi 

točkami. Vse podobnosti se seštejejo in predstavljajo mero simetrije. Ideja metode je torej, da za 

različne ravnine izračunamo mero simetrije in tista ravnina, kjer dobimo največjo mero simetrije na 

koncu predstavlja simetrično ravnino 3D-oblaka točk (Slika 22b). Tako izračunana simetrija oblaka točk, 

ki predstavlja poplavljeno področje jezera, in pa dejanska nadmorska višina gladine jezera predstavljata 

posamezen primerek v naši učni množici. Da bi razširili učno množico smo izračunano mero simetrije 

še kubirali, kvadrirali in korenili ter tako pridobili še tri značilke za vsak posamezni primerek. Tako 

pridobljene posameznike smo uporabili kot učno množico našega genetskega algoritma za 

napovedovanje nadmorske višine gladine jezera. Genetski algoritem smo uporabili zaradi lažje 

interpretacije pridobljenih/naučenih funkcij za napovedovanje. Genetski algoritem je sestavljen iz več 
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pomembnih delov, in sicer mutacije, selekcije, križanja in ocenitvene funkcije. Vsak izmed naštetih 

korakov pomembno prispeva k dosegi zastavljenega cilja. S pomočjo mutacije poskrbimo za minimalne 

spremembe v naši funkciji, ki jo učimo, medtem ko s pomočjo križanja premikamo posamezne člene 

med našimi napovedovalnimi funkcijami. Selekcija poskrbi, da se ohranijo najboljše funkcije, ki smo jih 

do sedaj pridelali in da jih v nadaljevanju še dodatno razvijamo oziroma izboljšujemo. Zadnji 

pomemben del je ocenitvena funkcija. S pomočjo te ocenitvene funkcije ocenimo kvaliteto oziroma 

natančnost posamezne funkcije za napovedovanje, natančnost pa smo merili s pomočjo RMSE (angl. 

Root-Mean-Square Error). Po končanem učenju funkcije za napovedovanje nadmorske višine gladine 

jezera izberemo tisto, ki je skozi celoten postopek dosegla najboljše rezultate, torej najmanjši RMSE. 

Za napovedovanje v funkcijo vstavimo mero simetrije in tako napovemo nadmorsko višino gladine 

presihajočega Cerkniškega jezera.  

 

 
Slika 22: (a) predstavlja področje ne poplavljenega jezera, (b) pa prikazuje samo poplavljen del jezera, kjer rdeča črta 
predstavlja simetrično ravnino jezera. 
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2.2.4 Testiranje prostodostopnih radarskih posnetkov 

Prosto dostopni podatki, kot so podatki Evropske vesoljske agencije Kopernik, zajeti s pomočjo 

satelitov Sentinel, omogočajo različne raziskave. Ena vrsta podatkov so radarski satelitski Sentinel-1 

posnetki, ki so ob registraciji na spletni strani Evropske vesoljske agencije prosto dostopni za vse 

uporabnike. Evropska vesoljska agencija na svoji spletni strani ponuja tudi zastonjsko platformo SNAP 

(angl. Sentinel Application Platform) (Jesenko et al., 2019; Zuhlke et al., 2015; Cian et al., 2019) za 

obdelavo izvornih radarskih Sentinel-1 posnetkov. Z omenjeno platformo so možne raznovrstne 

obdelave prej omenjenih posnetkov. Za eno izmed obdelav smo se v naš raziskavi odločili tudi mi, in 

sicer za izračun karte višinskih premikov. 

 V ta namen smo s pomočjo orodja SNAP izvedli naslednje korake: 

• uvozili podatke v platformo SNAP, kjer smo jih pripravili za nadaljnjo uporabo tako, da smo 

območja zaradi računske zahtevnosti precej zmanjšali in se osredotočili le na območje naše 

raziskave, 

• izračunali interferogram oziroma izračunali fazne razlike med dvema posnetkoma, ki sta zajeta 

v dveh različni časovnih obdobjih. V tem koraku pridobimo natančne informacije o lokaciji 

satelita ob zajetju posnetka in na podlagi tega, posnetka poravnamo ter izvedemo dejanski 

izračun razlike, 

• ustvarili diferencialni interferogram, kar pomeni, da smo še dodatno obdelali prej pridobljeni 

interferogram. Le-ta je sestavljen iz deformacije na terenu in topografije terena. Za našo 

raziskavo potrebujemo samo deformacije na terenu, zato smo iz posnetka odstranili 

topografsko inducirano fazo, 

• odvili fazo s pomočjo algoritma SNAPHU (Statistical-cost, Network-flow Algorithm for Phase 

Unwrapping). Platforma SNAP omogoča izvoz podatkov v primerni obliki za obdelavo z 

omenjenim algoritmom. Po obdelavi podatke uvozimo nazaj v orodje SNAP in nadaljujemo z 

zaključnim korakom,  

• pridobili karto višinskih premikov, ki je zadnji korak pri obdelavi Sentinel-1 posnetkov. V tem 

koraku pretvorimo fazne razlike v druge merske enote in po potrebi posnetek še dodatno 

poravnamo s terenom. 

Pridobljeno karto višinskih premikov iz podatkov Sentinel-1 smo nato uporabili v kombinaciji s podatki 

izmerjenimi na terenu. Trenutno analiziramo ali taki podatki omogočajo preučevanje sprememb v 

debelini snega na golih tleh brez vegetacije. Zato smo karto višinskih premikov primerjali s podatki o 

dejanskih meritvah debeline snega, ki smo jih pridobili na spletni strani Agencije Republike Slovenije 

za okolje (https://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/ ). Ob združevanju podatkov smo morali paziti, da 

smo v obeh primerih uporabili isti koordinatni sistem in podatke pretvorili v enako merilo.  

Za lažjo analizo tako pripravljenih podatkov, smo razvili še lastno programsko opremo za izračun 

korelacij med podatki pridobljenimi s pomočjo posnetkov Sentinel-1 in dejanskimi meritvami na 

terenu. Pearsonov koeficient korelacije smo implementirali v programskem jeziku c++ in ga že uporabili 

v različnih raziskavah (Jesenko, 2016; Jesenko et al., 208; Jesenko et al., 2017). V predstavljenem 

primeru smo morali pridobljene podatke pretvoriti v ustrezen tabelarični format in tako smo lahko 

izračunali prej omenjeno korelacijo.  

https://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/
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Slika 23: Prikaz karte višinskih premikov na zmanjšanem območju satelitskega posnetka Sentinel-1 med snemanji 8. 3. 2017 
in 30. 6. 2017, rdeča barva predstavlja dodatek višin, zelena pa manjko višin. 
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2.3 Razvoj mer in kazalnikov za oceno uporabe VGI pri posodabljanju topografskih kart 

Generalno kakovost oz. uporabnost prostovoljnih geografskih informacij (VGI) lahko preučujemo na tri 
načine: 

1. primerjava VGI podatkov z uradnimi podatki (Senarante et al., 2016) 

2. primerjava VGI podatkov pridobljenih od laikov in od strokovnjakov (See et al. 2013; Kalvelage et 

al. 2017) 

3. s preučevanjem prostorske in številčne razporejenosti prostovoljcev (Hakley et al., 2010; Mooney 

et al., 2016) 

4. preko preučevanja ugleda sodelujočega prostovoljca, kjer preučujemo vključenosti prostovoljca v 

njegovo virtualno mrežo prijateljev (Zupančič in Žalik, 2019) 

Ko primerjamo VGI podatke z uradnimi podatki (1. možnost preučevanja kakovosti) se lahko 

poslužujemo različnih standardnih postopkov kontrole kakovosti, torej jo lahko izvajamo glede na ISO 

standarde (npr. ISO 19157 Geografske informacije – kakovost podatkov (ISO 19157, 2013)). V tem 

primeru ocenjujemo položajno točnost (absolutna, relativna, mrežna), tematska točnost, časovna 

kakovost – ažurnost, popolnost, logično skladnost (konceptualna, domenska, formatna, topološka) in 

elementi uporabnosti (skladnost niza z uporabniškimi zahtevami). Ker so VGI podatki ponavadi bolj 

heterogeni, kot uradni podatki, saj njihovo zbiranje ni podvrženo strogim protokolom izdelave, ker bi 

s tem lahko odvrnili veliko večino sodelujočih prostovoljcev (Kellenberger, 2017; Touya et al., 2017), bi 

ocena preko takih mer lahko kazala na zelo slabo uporabnost podatkov VGI. Pogojno bi VGI podatki 

prednjačili pred uradnimi podatki le glede ažurnosti in pogojno v pravilnosti (Kellenberger, 2017). 

Kakovost podatkov lahko primerjamo tudi, če uspemo prostovoljce ločiti na laike, ki nimajo nobenega 

predznanja o kartografiji oz. temi ki jo s pomočjo VGI zbiramo, ter strokovnjake, torej take jim je 

področje udejstvovanja vsaj delno poznano. V našem primeru preučevanja možnosti uporabe VGI za 

ažuriranje topografskih kart med strokovnjake lahko štejemo vse geodete, geografe, kartografe in 

ljubiteljske geografe in kartografe. See et al (2013) so ugotovili na primeru prostovoljne identifikacije 

vrst rabe iz satelitskih posnetkov, da med laiki in strokovnjaki ni bistvenih razlik v rezultatih. Tudi na 

primeru preučevanja potencialne prevoznosti določene ceste s kolesom (tudi javljanje napak na 

cestišču) (Kalvelage et al., 2017), so ugotovili da bistvene razlike med laiki in strokovnjaki ni bilo, vendar 

moramo omeniti, da so med svojimi prostovoljci imeli zelo majhen delež strokovnjakov. Dokončnega 

odgovora o razliki med laiki in strokovnjaki na teh dveh primerih ne moremo podatki, bo potrebno 

podrobneje preučiti tudi razliko med obojimi pri kartografskem udejstvovanju. 

Da podrobneje opredelimo kakovost VGI podatkov moramo upoštevati še prostorsko in številčno 

razporejenost sodelujočih prostovoljcev (3. možnost preučevanja kakovosti), saj na območjih kjer 

imamo večje število bolj aktivnih prostovoljcev, ki prispevajo večje število vsebin, lahko pričakujemo 

bolj točne podatke. Hakley et al. (2010) so pri preučevanju cestnega omrežja OpenStreetMap ugotovili, 

da če je na kvadratnem kilometru karte sodelovalo več kot 15 prostovoljcev, doseže OpenStreetMap 

položajno točnost boljšo od 6 m ter se odstranijo vsi nepravilni prikazi (analizo so delali za merilo 1 : 

10 000). Večino vsebine doda do 5 najbolj aktivnih prostovoljcev, dodatni nadštevilni prostovoljci pa 

skrbijo za odpravljanje napak. Povezava med položajno točnostjo in številom prostovoljcev pa ni 

linearna. Nekje do 15 prostovoljcev se položajna točnost vseskozi povečuje, z dodajanjem novih nad 

15 pa ostaja enaka. Da večino vsebin prispeva majhen delež najbolj aktivnih prostovoljcev je ugotovil 

tudi Bittner (2016) pri preučevanju OpenStreetMap in Wikimapie na območju Jeruzalema v Izraelu. 

Kljub 163 sodelujočim v primeru OpenStreetMap in 500 sodelujočim v Wikimapii, je v obeh primerih 
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večino vsebine prispevalo 15 najbolj aktivnih prostovoljcev. Tudi Fritz et al. (2017) navajajo, da 3,5 % 

najaktivnejših prostovoljcev v primeru OpenStreetMap in Wikimapie dodaja večino vsebine. Tako 

razmerje med zelo aktivnimi prostovoljci in uporabniki neke spletne kartografske strani pa pokrijemo 

s pravilom 90:10:1, kjer 90 % uporabnikov samo uporablja neko spletno okolje, 10 % občasno vanj 

prispeva podatke in 1 % najaktivnejših pa vanj redno prispeva podatke ter je odgovornih za 90 % 

vsebinskih sprememb (Nielsen, 2006). 

Majhno število najbolj aktivnih prostovoljcev, ki oddajo največ vsebine, ob sorazmerno majhnem 

številu ostalih manj aktivnih sodelujočih, pa lahko privede tudi do neželenih praks: 

• dodajanje nepravilnih podatkov, ker ne prostovoljec ne pozna lokalnega okolja 

• dodajanje zastarelih podatkov, ker prostovoljec doda razpoložljive javno dostopne vire 

• dodajanje namerno napačnih podatkov (Mooney et al. 2016) 

Veliko število sodelujočih tudi omogoči, da je tudi popolnost prostovoljno oddanih podatkov večja. 

Kljub temu pa so zaznavne razlike med različnimi območji. Kot primer spet vzemimo OpenStreetMap, 

kjer je globalna analiza popolnosti cestnega omrežja pokazala (Barington-Leigh in Millard-Ball, 2017), 

da se popolnost zajetih cest razlikuje med gosto poseljenimi, mestnimi območji ter redko poseljenimi 

območji, kjer je stopnja popolnosti v OpenStreetMap visoka ter vmesnimi ruralnimi območji, kjer je 

stopnja popolnosti nižja. V 42 % držav, t.j. večinoma gosto poseljene države, je popolnost cestnega 

omrežja 95 %. Tudi popolnost cestnega omrežja na OpenStreetMap v Sloveniji je med 2014 in 2017 

prešla iz popolnosti podobne Madžarski in Hrvaški, na popolnost enako severni Italiji, Avstriji in Nemčiji 

(Triglav Čekada in Lisec, 2019). Hecht et al. (2013) in Klonner et al. (2014) so ugotovili, da je popolnost 

zajetih stavb v OpenStreetMap v Avstriji in Nemčiji relativno visoka, vendar so podatki bolj popolni na 

urbanih območjih kot na ruralnih območjih. Večja angažiranost prostovoljcev za prikaz urbanih 

območij, pa lahko privede tudi do napačne predstave o količini sprememb. Tako so na primeru 

prostovoljnega kartiranja posledic potresa 2015 v Nepalu ugotovili, da so bila urbana področja bolj 

pokrita, iz česar bi lahko sklepali, da so bila tudi bolj prizadeta in bolj potrebna pomoči, kar pa ni bilo 

res (Mulder et al., 2016). 

Ker dandanes postaja razširjanje nepreverjenih ali namerno lažnih sporočil ustaljena praksa nekaterih 

novičarskih portalov, mimo tega dejstva ne moremo niti pri preučevanju kakovosti prostovoljno 

pridobljenih podatkov za namene državnega kartiranja. Vosoughi et al. (2018) so ugotovili, da se 

nepreverjene govorice in laži preko socialnih omrežij dokazano širijo veliko hitreje in dosežejo veliko 

širši krog občinstva, kot prave novice. Zato je priporočljivo najaktivnejše prostovoljce tudi spremljati 

podrobneje. Kajti če v sistem za zbiranje prostovoljnih informacij vgradimo števec oz. točkovalec 

aktivnosti, se lahko zgodi, da bodo nekateri dodajali nepomembne vsebine že samo zaradi potrebe po 

boljšem uspehu – večjemu številu točk (Zupančič in Žalik, 2019). Da lahko take sodelujoče izločimo, 

moramo nekako oceniti ugled sodelujočega prostovoljca oz. ga profilirati (4. možnost preučevanja 

kakovosti). To lahko storimo s pomočjo preučevanja njegove aktivnosti v socialnem omrežju, njegovem 

ocenjevanju drugih v socialnem omrežju (všečkanje), njegovi mreži virtualnih prijateljev, preučevanjem 

deleža popravkov, ki jih je prejel od drugih … (Zupančič in Žalik, 2019). 

V našem projektu bomo najprej izkoristili vse možnosti, ki jih omogoča primerjava podatkov z uradnimi 

podatki. 
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2.4 Zaključek – metodologija za posodabljanje kart 

V predhodnem poglavju sta predstavljeni trenutno veljavni metodologiji za ažuriranje kart meril 

1 : 5000 (državni topografski model) in 1 : 50 000. Opredeljene so tudi možnosti, ki jih vključevanje 

prostovoljnih geografskih informacij (VGI) v ažuriranje obeh meril prinesejo. Poleg VGI smo opredelili 

še možnosti vključevanja drugih raznovrstnih podatkov, kot so lidarski podatki in podatki 

prostodostopnih satelitskih senzorjev. 

Z možnostjo uporabe satelitskih senzorjev Sentinel-2 (multispektralni) in Sentinel-1 (radar) smo se 

ukvarjali v poglavju 2.2. Omenili smo tudi možnost kombiniranja Sentinel-2 z ortofoto posnetki 

Cikličnega aerofotografiranja Slovenije. Na ta način bi združili prednost visoke časovne ločljivosti 

Sentinel-2 posnetkov in visoke prostorske ločljivosti ortofota CAS. 

V poglavju 2.3 smo predstavili kako lahko preučujemo kakovost in oceno uporabnosti VGI pri 

posodabljanju kart. V nadaljevanju raziskave se bomo predvsem osredotočili na oceno kakovosti, ki jo 

dobimo, če primerjamo (fotointerpretiramo) VGI pridobljene podatke z uradno veljavnimi podatki:  

• za merila 1 : 5000 bomo ugotavljali popolnosti glede na spremembe, ki so že zabeležene v 

obnovljenem državnem topografskem modelu ali pa na ortofotu CAS, 

• za merila 1 : 50 000 pa bomo poleg ortofota CAS lahko uporabili še satelitske posnetke 

Sentinel-2. 
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3 OLAJŠANO ZBIRANJE VGI 

3.1 Načrtovanje prototipa za olajšano zbiranje VGI 

Načrtovanje prototipa aplikacije, kot podpora zbiranju VGI, mora potekati od konceptualnega do 

logičnega modela, pri čemer je potrebno, da v največji možni meri predvidimo nabor funkcionalnosti, 

ki jih bodo uporabniki aplikacije potrebovali, v cilju pridobiti čim več prostovoljcev VGI in čim več 

sprememb v prostoru, ki v topografskih podatkih merila 1 : 5000 in 1 : 50 000 še niso prikazani. 

3.1.1 Pregled tujih praks: obstoječe spletne aplikacije za javljanje napak v topografskih bazah 

Pri načrtovanju aplikacije za olajšano zbiranje VGI si lahko pomagamo tudi s tujimi izkušnjami, tako da 

od njih povzamemo dobre prakse. Opisali bomo primere uporabe VGI na nekaterih evropskih 

geodetskih upravah. Le-te večinoma uporabljajo VGI za pridobivanje informacij o spremembah v 

prostoru, ki so koristne za ažuriranje topografskih baz podatkov, ki pa jih pred uporabo še preverijo z 

uporabo standardnih metod zajema podatkov. 

Finska – The National Land Survey of Finland 

Pilotni projekt za zbiranje raznovrstnih kartografskih podatkov Karttakertu (marec 2017 – maj 2018) za 

morebitno uporabo v skupni topografski bazi podatkov (Laakso, 2017; Laakso in Rönneberg, 2017; GSDI 

Member Spotlight, 2017; Ilves, 2018): 

• začasna spletna aplikacija je omogočala dodajanje raznoraznih podatkov od pohodniških, 

kolesarskih in drugih poti, do prostorov za piknike, 

• prejeli so raznorazne podatke od 400 prispevnikov, 

• po pregledu so ugotovili, da bo polovica podatkov uporabnih za posodabljanje skupne 

topografske baze, 

• odločili so se, da bodo te uporabne podatke uporabili le kot informacijo, kje je prišlo do 

spremembe in je ne bodo direktno prevzeli, torej podatki bodo služili kot dopolnilni vir pri 

ažuriranju topografske baze. 

Nizozemska – Cadastre, Land Registry and Mapping Agency 

V letu 2014 so razvili pilotno spletno aplikacijo za zbiranje podatkov za ažuriranje uradnih topografskih 

baze podatkov, v letu 2016 je aplikacija pričela redno delovati (Grus in Sjoukema, 2017): 

• spletna aplikacija se nahaja na https://www.verbeterdekaart.nl/, 

• podatke upoštevajo pri nadgradnjah, 

• na spletni aplikaciji so komentarji razvrščeni (vsak ima svoj znak): novo, v pregledu, potrjena 

sprememba, stoji v vrsti, posredovano naprej na drugo pristojno uradno organizacijo, 

zavrnjeno, poenostavitev/zaokrožitev, 

• v letu 2016 so dobili čez 2000 obvestil prispevnikov, v 2017 pa čez 1300 obvestil, 

• podatke preverja 430 uradnih organizacij (ministrstva, občine …); poseben izziv je prepričati 

sodelujoče organizacije, da podatke pregledajo v doglednem času. 

Preverjanje mejnih znamenj na meji z Nemčijo (Grus in Sjoukema, 2017): 

• objavili so koordinate mejnih znamenj, 

• prostovoljci so vračali nazaj prek spletne aplikacije fotografije teh mejnih znamenj. 

https://www.verbeterdekaart.nl/
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Švica – Swisstopo 

Povratne informacije od uporabnikov kart uporabljajo za ažuriranje kart že od leta 1854 naprej: najprej 

so jih zbirali preko navadne pošte, kasneje preko e-pošte, od leta 2009 naprej pa preko spletne 

kartografske aplikacije (Kellenberger, 2017). 

• spletna aplikacija za javljanje napak na kartah se nahaja na 

https://map.geo.admin.ch/?topic=swisstopo&layers=ch.swisstopo.meldungen-

karten_geodaten, 

• dobijo cca. 70 sporočil na mesec, 

• vsak komentar shranijo in ga pred uporabo za ažuriranje kart pregledajo in preverijo. 

Velika Britanija – Ordinance Survey  

Spletna aplikacija za javljanje napak na državnih topografskih kartah (Morley et al., 2017): 

• spletna karta se nahaja na https://osmaps.ordnancesurvey.co.uk/, 

• v karto lahko dodajamo svoje poti ali pa javimo spremembe, 

• za dodajanje in javljanje sprememb mora biti uporabnik karte prijavljen v sistem (poskusna 

uporaba ali plačilo redne uporabe), 

• dobijo preko 200 sporočil o spremembah na mesec, 

• glede na status prijavljenega (uporabnik ali administrator) ima ta možnost pregledovanja, 

razvrščanja in odločanja o sporočenih spremembah oz. komentarjih. 

Slovenija 

Spletna aplikacija za javljanje napak na izdelkih CAS (aerofotografije, ortofoto, DMR): 

• spletna aplikacija se nahaja na https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-

podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/ortofoto/; 

• v spletni aplikaciji lahko uporabniki prijavijo najdene napake; 

• trenutno ni podatka o številu javljenih napak, 

• glede na status uporabnika so dodeljene različne funkcionalnosti aplikacije, 

• v aplikaciji lahko tudi le pregledujejo, katere napake so že prijavljene, 

• aplikacija deluje v državnem koordinatnem sistemu D48/GK, 

• za prijavo ali pregledovanje napak se morajo uporabniki prijaviti z imenom, priimkom in e-

poštnim naslovom. Ime, priimek in e-poštni je viden le skrbniku aplikacije, ki ga lahko tudi 

kontaktira, 

• za prijavo napake uporabniki potrebujejo naslednje podatke: 

o na katerem izdelku ste našli napako (AF, DMV, OF), 

o lokacijo, kjer ste našli napako (lokacijo označijo na geodetski podlagi v aplikaciji), 

o opis napake: 

▪ kratek opis napake (obvezno), 

▪ lahko priložijo tudi datoteko, kjer je napaka bolj natančno opisana, 

• uporabniki lahko v aplikaciji tudi samo pregledujejo že obstoječe prijavljene napake: 

o kratek opis napake, 

o vsebino priložene datoteke, 

o katere napake so prijavili sami, 

o status prijave (rdeča – prijavljena, rumena – v delu, zelena – zaključena). 

https://map.geo.admin.ch/?topic=swisstopo&layers=ch.swisstopo.meldungen-karten_geodaten
https://map.geo.admin.ch/?topic=swisstopo&layers=ch.swisstopo.meldungen-karten_geodaten
https://osmaps.ordnancesurvey.co.uk/52.73473,-1.65086,14
https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/ortofoto/
https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/topografski-in-kartografski-podatki/ortofoto/
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3.1.2 Konceptualni model spletne aplikacije za olajšano zbiranje VGI 

Najprej podajamo grob osnutek potreb, ki jih bo predvidoma spletna aplikacija za podporo zbiranja VGI 

omogočala. Krajše bomo tako aplikacijo v nadaljevanju imenovali AVGI –aplikacija za VGI.  

Konceptualni model aplikacije za olajšano zbiranje VGI, AVGI, predvideva več različni vrst 

funkcionalnosti: 

o uvoz geodetskih podlag, ki so predmet vzdrževanja:  

▪ vektorski sloji DTM in njihova kartografska vizualizacija, 

▪ vektorski sloji DTK 50 in njena kartografska vizualizacija, 

o po potrebi tudi uvoz drugih geodetskih podlag, ki prostovoljcem VGI omogočajo lažje 

umeščanje zaznane spremembe v prostoru v karto, ki je predmet vzdrževanja, npr. 

DOF05, PAS1, in podobno, 

o vnašanje podatkov lokacij sprememb v prostoru - ponazoritev lokacije na geodetski 

podlagi s točko, linijo ali območjem, ki jih posredovalec VGI zariše ročno, 

o pripis kratkega besedila, ki se nanaša na opis ugotovljene spremembe v prostoru, ki se 

navezuje na vneseno lokacijo, 

o pripenjanje raznovrstnih dokumentov: fotografije, izseki kart, izseki dokumentov (pdf, 

jpeg …), 

o ustaljene funkcije povečevanja in pomanjševanja, ter premikanja geodetskih podlag 

(zoom, pan), 

o pregledovanje že vnesenih sprememb, ki so jih vnesli prostovoljci VGI, 

o obveščanje prostovoljcev VGI glede vnosa njihovih opažanj sprememb v prostoru, 

o prikazovanje različnih statusov vnesenih podatkov VGI (vneseno, v delu, zaključeno, in 

podobno), 

o izvažanje VGI za obdelavo v profesionalnih programskih okoljih, 

o in drugo. 

V nadaljnjih fazah izdelave take aplikacije za olajšano zbiranje VGI bodo funkcionalnosti nadgrajene in 

ločeno prilagojene posameznim skupinam uporabnikov aplikacije, ki jih podajamo v naslednjem 

poglavju. 

 

3.1.2.1 Uporabniki aplikacije 

Uporabnike spletne aplikacije AVGI razvrstimo na prvem nivoju v dve skupini (zunanji in notranji 

uporabniki) in na drugem nivoju v pet skupin. Pregledovalci in vzdrževalci so t.i. zunanji uporabniki oz. 

prostovoljci, ki se ločijo le potem ali le pregledujejo ali tudi vnašajo spremembe, medtem ko so ostale 

tri skupine notranji uporabniki: 

• pregledovalec, 

• prostovoljec VGI, 

• profesionalec, 

• skrbnik in 

• razvijalec. 
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Pregledovalec: 

Pregledovalec je kdorkoli, ki ga zanima način delovanja in možnosti aplikacije za vzdrževanje 

topografskih kart. Logira se enako kot prostovoljec VGI, vendar vsebino v aplikaciji le pregleduje, in 

sicer: 

- pregled kart z namenom pregleda ali je sprememba, ki jo je zaznal v prostoru, že vnesena v 

topografske zbirke 1 : 5000 in 1 : 50 000, 

- pregled vnesenih sprememb prostovoljcev VGI in profesionalnih vzdrževalcev, 

- če ničesar ne vnese se njegova uporaba šteje kot uporaba oz. prijava pregledovalca, v 

nasprotnem takoj postane prostovoljec VGI, 

- njegov elektronski naslov se zapiše v zbirko uporabnikov, kjer se tudi za naprej shranjuje število 

vpogledov te osebe (prijavil se je kot pregledovalec), kar je namenjeno analizi vpogledov v 

aplikacijo. 

Prostovoljec VGI: 

Prostovoljec VGI je kdorkoli, ki želi vnesti spremembo v topografsko karto ali prispevati podatke o 

spremembi. Se prijavi enako kot pregledovalec in ima naslednje možnosti: 

- poleg pregledovanja lahko vnaša sprememb oz. podatkov o spremembah (fotografije, opise 

…), 

- lahko vnaša spremembe direktno na karto, pošilja opise sprememb ali fotografije z namenom 

izvrednotenja ali druge, 

- tudi vidi kateri od njegovih vnosov so na čakanju, v delu ali potrjeni kot izvedeno vzdrževanje, 

- njegov elektronski naslov se zapiše v zbirko uporabnikov, kjer se tudi za naprej shranjuje število 

prijav z vnosom sprememb oz. samo vpogledov; če ne spremeni ničesar se njegova prijava 

vpiše v zbirko uporabnikov kot vpogled oz. obisk kot pregledovalec (namen je analiza 

primerjave med vpogledi in dejanskim dodajanjem vsebin). 

 

Način prijave (logiranja) in delovanja v aplikaciji se ne razlikuje od pregledovalčeve. Prostovoljca VGI 

se vodi kot pregledovalca samo do prvega vnosa kakršnekoli spremembe. Njegovi obiski pa se vedno 

registrirajo glede na to ali je naredil samo vpogled ali ko je tudi kaj vnesel. Na podlagi tako vzdrževane 

zbirke, bi lahko odgovorili na naslednja vprašanja: 

- Koliko je vseh pregledovalcev in prostovoljcev VGI? 

- Kakšna je frekvenca pregledovanja oz. vnosa sprememb? 

- Kje je več spremembe oz. kje njihov vnos intenzivnejši? 

- Koliko je odprtih zadev? 

- Kolikšen odstotek vnosov VGI je bil dejansko uporabljen? 

- in podobno. 

Profesionalec: 

Profesionalec je oseba (običajno geodet), ki je usposobljen za vzdrževanje topografskih podatkov in ki 

ima dovoljenje za izvajanje vpogleda, dodajanja vsebin in kontrole vnosa uporabnikov. Že na začetku 

se prijavi kot profesionalec in ima vse že prej omenjene možnosti vpogleda in vzdrževanja ter dodatno 

kontrolira vnose prostovoljcev VGI: 

- kontrola vnosa pomeni, da pregleda vnesene popravke, opise, fotografije in druge materiale 

ter oceni ali so vneseni popravki pravilni, izvede popravke na podlagi opisa ali drugih 
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materialov, opravi orientacijo fotografij ter izvede popravek in zaključi (sprejme ali zavrne) 

posamezen vnos prostovoljca VGI, 

- njegova vloga je najpomembnejša, saj noben popravek ne more spremeniti topografskega 

podatka oz. ne more biti vpisan med potencialne možne spremembe topografskih podatkov 

brez njegove privolitve, 

- načeloma ne komunicira z prostovoljci VGI (z namenom zmanjšanja komunikacijskih zapletov 

in obremenitvijo), če pa oceni, da mu komunikacija z posredovalcem VGI lahko pomaga, le-to 

lahko vzpostavi preko dorečenega načina komuniciranja, 

- tudi njegov elektronski naslov se vpiše v zbirko uporabnikov ter registrira št. vpogledov, vnosov 

sprememb in kontrol. 

 

Skrbnik: 

Skrbnik je oseba, ki ima: 

- nadzor nad zbirko vseh uporabnikov, 

- dostop do vseh funkcionalnosti, 

- skrbi za zbirko uporabnikov aplikacije in določajo katera območja pokriva kateri prostovoljec 

VGI, 

- dodeljuje pravice uporabnikom, 

- informira uporabnike o novih možnostih aplikacije, 

- izdeluje analize uporabnikov in njihovih aktivnosti v aplikaciji, 

- komunicira z razvijalcem pri nadgradnjah aplikacije, 

- in podobno. 

 

Razvijalec: 

• na pobudo skrbnika aplikacijo dopolni ali prilagodi. 

 

Za vsako skupino uporabnikov je potrebno zasnovati svoje uporabniško okno, ki bo omogočalo izvedbo 

nalog, kot predhodno predstavljeno. Pred vstopom v aplikacijo pa je potrebno zasnovati naslovno stran 

aplikacije, ki mora omogočati: 

• umestitev kratkega predstavitvenega teksta o aplikaciji, 

• vpisno polje za vstop in 

• vpisno polje za prijavo. 
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3.2 Razvoj prototipa aplikacije za olajšano zbiranje VGI 

Preverili smo različne možnosti na kateri platformi bi tak prototip aplikacije za olajšano zbiranje VGI 

razvili, da bi najlažje zadostili konceptualnemu modelu, ki je opisan v prejšnjem podpoglavju.  

Da bi lažje načrtovali aplikacijo smo izdelali spletno anketo: »Ali bi bili pripravljeni sodelovati pri 

sporočanju sprememb na topografskih kartah oz. zemljevidih?«, ki nam je podala nekatere ključne 

usmeritve za nadaljnjo izvedbo. 

3.2.1 Anketa: Ali bi bili pripravljeni sodelovati pri sporočanju sprememb na topografskih kartah 

oz. zemljevidih? 

Izdelali smo vprašalnik ankete s petindvajsetimi vprašanji, kjer so vprašanja razdeljena na tri bloke 

vprašanj: 

- ali bi bili pripravljeni poslati informacijo o tem ali je na karti prišlo do spremembe in v kakšni 

obliki bi najraje poslali podatek o spremembi, če bi za zbiranje informacij uporabljali spletno 

aplikacijo, 

- koliko ste sicer aktivni v društvih ali na spletnih družabnih omrežjih, 

- splošni statistični podatki. 

Anketa je bila izdelana in izvedena v okolju 1ka (www.1ka.si), ki omogoča spletno anketiranje in 
izdelavo statistik odgovorov. Javno je bila objavljena 21. 10. 2020 ter aktivna do 18. 12. 2020. 

Anketo smo delili preko direktnih kontaktov preko e-pošte, spletne strani projekta, spletne strani GI 
ter preko Facebook GI. 

Do predstavitve prvih vmesnih rezultatov v 3. vmesnem poročilu projekta dne 27. 10. 2020 ob 10:00 
smo prejeli 439 klikov na anketo in od tega 254 vsaj delno rešenih anket. V celoti je bilo izpolnjenih 210 
anket. 

Ob zaključku ankete je anketa prejela 1312 klikov, od tega je bilo 653 vsaj delno izpolnjenih anket. V 
celoti je bilo izpolnjenih 521 anket. 

Da bo razvidno, kako so se deleži odgovorov spremenili med prvim presekom iz dne 27. 10. 2020 in 
koncem ankete 18. 12. 2020, smo pri prvih dveh vprašanjih ohranili še odgovore iz prvega preseka. Za 
vsakim odgovorom pa smo podali sklop ugotovitev, ki pa se nanašajo le na končni vzorec ob zaključku 
ankete. 

Podroben opis vseh rezultatov je predstavljen v znanstvenem članku Triglav Čekada in Radovan (2021). 
Tukaj podajamo le tiste rezultate, ki nam dajejo usmeritve za nadaljnje delo. 

 

 

 

  

http://www.1ka.si/
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3.2.1.1 Odgovori na vprašanja v kakšni obliki bi najraje poslali spremembe 

Q10 ? Če bi odkrili spremembo oz. napako na karti (tiskane ali spletne topografske, planinske 
karte ...) ali bi bili pripravljeni to sporočili tistim, ki skrbijo za njeno posodabljanje? 

 Odgovori Število odgovorov 
27. 10. 2020 

Število odgovorov 
18. 12. 2020 

1  DA 214 (88 %) 542 (90% ) 

2  NE 13 (5 %) 27 (5 %) 

3  DA, pogojno:* 16 (7 %) 30 (5 %) 

 Skupaj, veljavni odgovori 243 (100 %) 599 (100 %) 

 Preskočil vprašanje ali prekinil izpolnjevanje 11 54 

*Posamični odgovori na 3 (DA, pogojno) – samo uporabni odgovori:  

1. če bi dobil osebni odziv o prejemu in uporabi mojih popravkov 
2. da, če je sistem sporočanja enostaven. 
3. če bo sporočanje enostavno 
4. če bi imela res hude posledice zame (da bi na kaj zamudil ipd.) in bi bil besen. 
5. odvisno ponudnika kartografskega gradiva 
6. če bi bil postopek javljanja spremembe dovolj enostaven. 
7. odvisno od časa in prijaznosti platforme 
8. če je napaka res moteča 
9. da je vnos spremembe dovolj enostaven 
10. če bi vedla kam in kako 
11. če bi bil sistem zelo enostaven 
12. komu sem podatke posredoval, odgovorni za prevzem podatkov 
13. odvisno od zahtevnosti sistema sporočanja 
14. z veseljem, če bi postopek bil hiter in omejen na par klikov 
15. če je dovolj preprosto 
16. lahek dostop do tega 
17. če bi se pogosto pojavljalo obvestilo, naj to delamo. 
18. samo, če je napaka večja. manjših napak ne bi sporočal. 
19. če to ne bi bilo preveč zapleteno oz. birokratsko 
20. če bi imel čas in mi ne bi bilo potrebno predolgo iskati, kam poslati predlog popravka. 
21. če bi bilo to možno narediti na uporabniku prijazen način 
22. v kolikor na voljo kratka in učinkovita procedura 
23. to sem velikokrat že storil, a se v Sloveniji to ni implementiralo, implementiral pa je npr. Google 
24. da se napake res odpravijo v naslednji izdaji 
25. če mi čas v tistem trenutku to dopušča 
26. če bi bila platforma enostavna za uporabo, oz. bi dobila odziv, da je moj podatek zabeležen 
27. uporabniška izkušnja! 
28. konkretna oseba 

 

Ugotovitev: 90 % potencialnih prostovoljcev bi bilo pripravljeno sporočiti spremembo tistim, ki skrbijo 

za posodabljanje kart. K tej vrednosti lahko prištejemo še polovico prostovoljcev, ki so odgovorili z »Da, 

pogojno«. Saj lahko 16 od 30 odgovorov v tej rubriki strnemo v odgovor: da, če ba izvedba sporočanja 

napak narejena dovolj enostavno. Druga polovica pa bi sodelovala, od manjših dodatnih pogojih kot 

so: »če bi se pogosto pojavljalo obvestilo naj to delamo«, »konkretna oseba«, »če bi mi čas dopuščal«, 

»če ja napaka res moteča«. Zato lahko rečemo, da tudi rubriko »Da, pogojno«, prištejemo v celoti k 

razredu »Da«.  

Torej je končna ugotovitev, da bi med 599 potencialnimi prostovoljci, ki so odgovorili na to vprašanje 

95 % takih, ki bi bili pripravljeni sodelovati v takih iniciativah. 
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Q11 Kako bi najraje sporočili spremembo/napako na karti oz. zemljevidu: 

 Odgovori Število odgovorov 
27. 10. 2020 

Število odgovorov 
18. 12. 2020 

1  opis spremembe bi najraje poslal po e-pošti 55 (24 %) 215 (38 %) 

2  spremembo bi sporočil po klasični pošti 1 (0 %) 2 (0 %) 

3  spremembo bi sporočil po telefonu 3 (1 %) 23 (4 %) 

4  uporabil bi spletno aplikacijo/program za vrisovanje in 
opisovanje sprememb na karti, ki vključuje tudi spletno karto 
oz. zemljevid 

163 (71 %) 319 (56 %) 

5  drugo:* 7 (3 %) 11 (2 %) 

 Skupaj, veljavni odgovori 229 (100 %) 570 (100 %) 

 Samodejno preskočil vprašanje (27 dne 18.12.) ali prekinil 
izpolnjevanje 

25 83 

*Posamični odgovori na 5 (drugo):  

1. uporabil bi namensko apl./program naknadno - izvoz/uvoz GPX z opisom napake. 
2. direktna povezava z spletne karte ali preko npr. QR kode na tiskani različici 
3. kakorkoli, samo da bi delovalo 
4. začasen zaris/opomba na spletni aplikaciji, popravek naj vnesejo odgovorni za to 
5. sporočil bi matičnemu klubu potem naprej. 
6. po e-pošti ali s spletno aplikacijo 
7. z aplikacijo na mobilnem telefonu 
8. MMS s sliko 
9. vse možnosti 
10. zaenkrat po e-pošti 
11. slikaš zemljevid z vrisanim popravkom 

 

Ugotovitev: 56 % potencialnih prostovoljcev iz skupine, ki je odgovorila na prejšnje vprašanje (Q10) o 

tem ali bi bili pripravljeni sporočiti spremembe pozitivno, bi spremembo najraje sporočilo preko spletne 

aplikacije, 38 % bi jih raje uporabilo e-mail ter 4 % telefon. Tudi med 2 %, ki so odgovorili drugo, sta dva 

komentarja, da bi najraje uporabili telefon (»MMS s sliko«, »slikaš zemljevid z vrisanim popravkom«). 
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Q12 Če bi uporabili aplikacijo za sporočanje sprememb, ki vključuje tudi spletno karto, kako bi najraje 
opisali spremembo/napako na njej?  
Za vsako trditev izberite en odgovor: pogosto, občasno ali nikoli. 

 Podvprašanja Odgovori 
  Pogosto Občasno Nikoli Veljavni 

18.12.2020 

1 napako ali spremembo bi rad samo označil z eno 
točko na spletni karti (npr. ki se prikaže kot oblaček 
v Google Zemljevidih) 

320 (61%) 169 (32%) 39 (7%) 528 (100%) 

2 napako ali spremembo bi rad zarisal s črto 
(vektorjem) ali območjem (ploskvijo) direktno na 
karto 

226 (43%) 219 (42%) 78 (15%) 523 (100%) 

3 rad bi dodal še podroben tekstovni opis spremembe 226 (43%) 261 (49%) 44 (8%) 531 (100%) 

4 rad bi dodal še podrobno risbo spremembe 
(poskeniran dokument) 

57 (11%) 241 (46%) 221 (43%) 519 (100%) 

5 rad bi dodal še fotografijo trenutnega stanja na 
terenu (fotografija narejena s telefonom ali 
fotoaparatom) 

206 (39%) 287 (54%) 39 (7%) 532 (100%) 

6 rad bi dodal še GPS-sled (ang. GPS-track) s svoje 
ročne navigacijske naprave 

116 (22%) 228 (44%) 177 (34%) 521 (100%) 

* odebeljeno so izpisani odgovori z največjim deležem izbire 

 

Slika 24: Grafični prikaz odgovorov na anketno vprašanje: »Če bi uporabili aplikacijo za sporočanje sprememb, ki 
vključuje tudi spletno karto, kako bi najraje opisali spremembo/napako na njej?«. Končni rezultati iz 18. 12. 2020. 
Število anketirancev, ki so vsaj delno izpolnili anketo 653. 

 

Ugotovitev:  

Pri prvem vprašanju »Napako ali spremembo bi rad samo označil z eno točko na spletni karti« je največ 

anketirancev 61 % odgovorilo, da bi to izvedlo »pogosto«, 32 % »občasno«. Pri drugem vprašanju 

»Napako ali spremembo bi rad zarisal s črto (vektorjem) ali območjem (ploskvijo) direktno na karto« 

sta deleža »pogosto« 43 % in »občasno« 42 % primerljiva. Pri tretjem vprašanju »Rad bi dodal še 

podroben tekstovni opis spremembe« je največ vprašanih 49 % izbralo možnost »občasno«, 43 % 

»pogosto«. Pri četrtem vprašanju se iz odgovorov vidi, ker jih je največ na strani »občasno« in »nikoli«, 

torej da dodajanje poskeniranih dokumentov niti ni nujna operacija za prostovoljce. Pri dodajanju 

fotografij se spet deleža »pogosto« 39 % in »občasno« 54 % povečata. Dodajanje GPS-sledi, pa podobno 

kot dodajanje skeniranega dokumenta, izkazuje več odgovorov na strani »občasno« in »nikoli«.  
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Q14_
2 

Kako pomembno vam je, da spletna aplikacija za javljanje sprememb na kartah omogoča 
naslednje?  
Izberite odgovor na vse trditve z izbiro ene od možnosti: zelo pomembno, srednje pomembno, manj 
pomembno ali nepomembno. 

 Podvprašanja Odgovori 
  Zelo 

pomembno 
(ne bom 

sodeloval, če 
tega ne 

omogoča) 

Srednje 
pomemb

no 

Manj 
pomemb

no 

Nepome
mbno (v 
vsakem 
primeru 
bi javil 

napako) 

Veljavni 
18.12. 
2020 

1 poleg karte, v aplikaciji vidim še državni ortofoto ali 
satelitski posnetek, s katerima si pomagam, da 
identificiram lokacijo spremembe 

234 (47%) 203 (40%) 36 (7%) 30 (6%) 503 
(100%) 

2 prispevek (spremembo ali napako) lahko oddam le, 
če se najprej prijavim (logiram) v sistem 

60 (12%) 162 (32%) 156 (31%) 125 (25%) 503 
(100%) 

3 prispevek lahko oddam anonimno (se ne vidi kdo je 
oddal spremembo) 

58 (11%) 140 (28%) 160 (32%) 147 (29%) 505 
(100%) 

4 da ob oddaji dobim odziv urednika, da je prejel mojo 
pripombo 

177 (35%) 190 (38%) 92 (18%) 47 (9%) 506 
(100%) 

5 da se sproti izdeluje statistika koliko prispevkov sem 
oddal 

20 (4%) 82 (16%) 173 (34%) 230 (46%) 505 
(100%) 

6 preverim lahko koliko ljudi je videlo moj prispevek 17 (3%) 69 (14%) 163 (32%) 256 (51%) 505 
(100%) 

7 da lahko na prispevke ostalih prostovoljcev dodam 
komentar (npr. dodam še dodatno fotografijo 
spremembe) 

71 (14%) 236 (47%) 140 (28%) 56 (11%) 503 
(100%) 

8 da vidim status prispevkov (npr. prispevek je bil 
posredovan naprej, prispevek so upoštevali pri 
popravi karte ...) 

153 (30%) 228 (45%) 86 (17%) 39 (8%) 506 
(100%) 

9 da se nekje na vidnem mestu izpisuje kumulativno 
število najbolj aktivnih prostovoljcev (npr. število 
oddanih prispevkov prvih treh prostovoljcev) 

18 (4%) 69 (14%) 171 (34%) 248 (49%) 506 
(100%) 

* odebeljeno so izpisani odgovori z največjim deležem izbire 

 

Slika 25: Grafični prikaz odgovorov na anketno vprašanje: »Kako pomembno vam je, da spletna aplikacija za 
javljanje sprememb na kartah omogoča naslednje?«. Končni rezultati iz 18. 12. 2020 (n = 653). 
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Ugotovitev: V tem sklopu so anketiranci uvrstili devet vprašanj v štiri razrede, kako pomembno se jim 

zdi, da aplikacija za olajšano zbiranje VGI omogoča: zelo pomembno (ne bom sodeloval, če tega ne 

omogoča), srednje pomembno, manj pomembno in nepomembno (v vsakem primeru bi javil napako).  

Na prvo vprašanje, da »poleg karte vidijo še državni ortofoto ali satelitski posnetek«, se večini, torej 

skupno 97 % anketirancem zdi to zelo pomembno in srednje pomembno.  

»Prispevek lahko oddam, če se najprej prijavim«, manjšina meni da je zelo pomembno, enakomerno pa 

so odgovori razporejeni po srednje, manj in nepomembno. Enako so odgovorili tudi na naslednje 

vprašanje »prispevek lahko oddam anonimno«.  

»Odziv urednika ob oddaji prispevka« pa se ponovno večini zdi zelo pomembno ali srednje pomembno, 

skupno 73 %. 

Izrazito nepomembni se zdita funkcionalnosti »sproti izdeluje statistika koliko prispevkov sem oddal« 

ter »preverim lahko koliko ljudi je videlo moj prispevek«, ki obe sodita med statistične števce, ki jih lahko 

štejemo med ocene uspešnosti prostovoljčevega udejstvovanja. V prvem primeru 80 % vprašanih meni, 

da je to manj pomembno ali nepomembno. V drugem primeru pa takih odgovorov 83 %. Med statistične 

ocene sodi tudi zadnja funkcionalnost »da se nekje na vidnem mestu izpisuje kumulativno število najbolj 

aktivnih prostovoljcev«, tudi tukaj prevladujejo odgovori manj pomembno oz. nepomembno, skupno ju 

je za 83 %. 

Izrazito srednje pomembna je funkcionalnost »da lahko na prispevke ostalih prostovoljcev dodam 

komentar (npr. dodam še dodatno fotografijo spremembe)«, saj skupno srednje pomembno in manj 

pomembno da 75 %. 

Kot zelo pomembno funkcionalnost pa lahko štejemo »da vidim status prispevkov (npr. prispevek je bil 

posredovan naprej, prispevek so upoštevali pri popravi karte ...)«. Tukaj je sicer največ odgovorov 

srednje pomembno takoj za njimi pa sledi zelo pomembno, skupno ju je za 75 %. 
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Q13 Če bo urednik aplikacije za javljanje sprememb na kartah odgovarjal prostovoljcem, ki bodo 
oddali prispevke (spremembe, popravke), kako pomembno vam je, da:  

Izberite odgovor na vse trditve z izbiro ene od možnosti: pomembno, vseeno, nepomembno. 

 Podvprašanja Odgovori 

  Pomembno Vseeno mi je Nepomem
bno 

Veljavni 
18.12. 2020 

Q13a dobim avtomatsko e-pošto, da je bil moj prispevek 
oddan v sistem 

306 (61%) 134 (27%) 59 (12%) 499 (100%) 

Q13b da mi urednik pošlje osebno e-pošto, v kateri me 
obvesti, da je bil moj prispevek sprejet in kdaj ga bodo 
obravnavali 

157 (31%) 206 (41%) 136 (27%) 499 (100%) 

Q13c da me urednik obvesti, kdaj bo za območje, za katero 
sem oddal prispevek, izdana nova verzija karte 

256 (51%) 175 (35%) 70 (14%) 501 (100%) 

Q13d da je na obnovljeni karti napisano, da so pri njeni 
izdelavi uporabili tudi prostovoljno pridobljene 
podatke 

159 (32%) 205 (41%) 134 (27%) 498 (100%) 

Q13e da me obvesti, ko se moj prispevek briše in pove tudi 
razlog za brisanje 

318 (64%) 122 (24%) 59 (12%) 499 (100%) 

 

 

Slika 26: Grafični prikaz odgovorov na anketno vprašanje: »Če bo urednik aplikacije za javljanje sprememb na 
kartah odgovarjal prostovoljcem, ki bodo oddali prispevke (spremembe, popravke), kako pomembno vam je, 
da:«. Končni rezultati iz 18. 12. 2020 (n = 653). 

 

Ugotovitev: Iz vseh postavljenih odgovor na vprašanja v tem sklopu je razvidno, da je potencialnim 

prostovoljcem zelo pomemben povratni kontakt, torej da so obveščeni in o sprejemu njihovega 

popravka v sistem, obravnavi in razlogih za brisanje prispevka. Prav tako so zelo zainteresirani za 

obvestilo o izdaji obnovljene karte za območje za katero so sami dali popravke. Malo bolj razpršeni so 

odgovori pri pomembnosti o obravnavi prispevka in o tem, da je na obnovljeni karti napisano, da so pri 

njeni izdelavi uporabljali prostovoljne podatke. 
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Q14 @ Imate še kakšen dodaten komentar, kdaj bi bili pripravljeni sodelovati oz. kaj je pri takem 
sodelovanju za vas še posebej pomembno? 

 Uporabni odgovori 96 

1. zdi se mi zelo konstruktivno, da aplikacija/sistem sama ponuja lokacije, kjer so različni avtomatizmi zaznali 
spremembo in ponuja posodobitev tega opozorila na hiter način (npr. z vprašanji: ali se tukaj kaj 
spremenilo? da/ne -> ali je sprememba a) cesta b) .... ; primer dobre prakse: streetcomplete aplikacija) 

2. registracija / geslo za aplikacijo za dodajanje predlogov bi mene osebno odbilo in najbrž zaradi tega ne bi 
nič predlagal; vem da to onemogoči marsikaj, po čemer sprašujete, marsikomu je pomembno, da je 
\"nagrajen\" za pripombe ipd.; mogoče če bi ob vsaki opombi lahko izbral, ali jo dodajaš kot anonimen ali z 
imenom? tako bi bila lahko ena app za vse ;) 

3. pozdravljam idejo, Google Maps ima to že zelo dobro rešeno za urejanje storitvenih dejavnosti na 
zemljevidu. čist praktično pa sem mnenja da, če bo zadeva dokaj enostavna za uporabo, bodo ljudje 
sodelovali. bolj kot bo zakomplicirano sodelovanje, manjši bo odziv 

4. da je aplikacija enostavna za uporabo 
5. topografske karte smo včasih \"prostovoljno\" posodabljali vsi zaposleni in obiskovalci na lokalnih (takrat 

še občinskih) geodetskih upravah - digitalizacija in reorganizacija sistema pa se je žal nekje izgubila v množici 
(neposodobljenih) podatkov 

6. predvsem oz. prej bi bilo dobro imeti mobilno aplikacijo, kjer bi bile te karte sploh dostopne širšim 
uporabnikom; podoben problem z dostopnostjo je tudi z ortofotom, lidarjem ... 

7. kontinuiteta, določeno področje vsebin in zaključeno območje (pokrajina) za pripombe 
8. jasna navodila glede sporočanja napak. 
9. če bi bil sistem priročen in preprost za uporabo 
10. zelo dobra ideja, za katero se že kar nekaj časa kaže potreba in je trenutne možnosti verjetno ne naslavljajo 

dovolj dobro. 
11. menim, da je napak v zemljevidih preveč, da bi jih bilo mogoče kvalitetno odpraviti na željen način 
12. sam kar nekajkrat popravljam karte, DTK 1:25000, po popravilu in uporabi, jo z veseljem pošljem v vektorski 

obliki na mail, ki bo tovrstne informacije posodabljal v enem fajlu, ki bi bil za prostovoljce dostopen. 
13. začnite čim prej, kajti DTK karte so vsak dan manj uporabne, saj jih nihče ne dopolnjuje. 
14. da se ne ukvarjamo s tem od kod podatki. npr. na avtokarti so označene tudi policijske postaje in druge 

točke POI katere izdelovalci kart vključujejo na podlagi neažurnosti vira. poleg dejanskih napak na terenu so 
tu lahko še t.i. reakcijski napake, nepreglednost, neprimerne barve, pisave itd. ki bi jih lahko tudi sporočali. 

15. enostavnost postopka, sicer ne bom sodeloval 
16. enostavna uporaba in vidni efekt 
17. da se zbranih s prostovoljnim delom ne uporablja za pridobitne namene 
18. bistvena je uporabnost platforme. da bom ocenjeval topografske karte, jih moram uporabljati namesto 

Google Maps, ki je zelo učinkovit. 
19. veliko sem po hribih in izletih ter imam družino marsikje po Sloveniji. beleženje sprememb bi popestrilo te 

aktivnosti, poleg tega sem po poklicu geografinja in me tematika zanima in mi je v veselje. 
20. ponavadi pri prostovoljskih akcijah začetna vnema pojenja, saj je premalo povratnih informacij do 

sodelujočega. skrbite, da znane sodelujoče obveščate o pomenu njihovega dela, uporabnosti posredovanih 
podatkov in ne pozabite na vabilo k skupnemu srečanju s predstavitvijo rezultatov. zelo dobrodošla je tudi 
kakšna simbolična pozornost v obliki uporabnega darila oz. navedbe soavtorstva nekje v ozadju, v rubriki 
\"podrobneje\", \"več o vsebinah\". 

21. veliko hodim v hribe po celi Sloveniji, čez eno leto grem v penzijo in potem bom imel za to več časa. zelo 
pozdravljam tole pobudo, saj sem se že večkrat spraševal, zakaj se na tem področju ne lotite popravljanja 
napak oz. ažuriranja. 

22. da se obvešča prostovoljca samo v primeru, če je sporočeni podatek upoštevan 
23. da se sprememba zapiše v osnovnem viru - da se ne uporabi le znotraj neke komercialne organizacije 
24. v primeru, ko ugotovim napako na karti. 
25. da je enostavno za uporabo. da dobim odziv prejemnika (vseeno pa ima on cim manj dela z mano) 
26. velikega pomena bo dober (pregleden in easy to use) vmesnik za posredovanje sprememb za 
27. uredil bi nekaj poti v moji okolici 
28. preprosta uporaba vmesnika. profesionalna kontrola posredovanih podatkov. 
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29. i\`ve limited slovene but live in slo much of the time. my pc translates most web pages, like this one. i\`d 
need to be able to submit map changes in english. i do alot of walking, cycling and orienteering in slo - in 
normal times! 

30. moje sodelovanje bi bilo najverjetneje lokacijsko omejeno na področje, kjer živim, saj sem tu najpogosteje 
na terenu in ga tudi najbolje poznam. 

31. povratna info urednika se mi zdi pomembna, da bomo v primeru napačnega poročanja dobili povraten info 
kaj je narobe in izboljšali poročanje 

32. da ni v aplikaciji koraka, ko zaradi tega, ko ne poznaš odgovora, zaradi tega ne bi mogel naprej (oddati 
vseeno vrednega prispevka). 

33. sporočim po telefonu in se z urednikom ustno slišim, da mu razjasnim spremembo, istočasno oba gledava 
isto karto. 

34. vselej, ker tudi sam precej uporabljam kartografijo! zdi se mi pomembno, da so podatki za uporabnike 
pravilni! 

35. da najdem neznane mi kraje 
36. sem vedno pripravljen sodelovati 
37. vse dobro pri vašem projektu 
38. pomembno se mi zdi, da o novih kartah obveščate in jim omogočate dostop tudi drugim organizacijam, ki 

na tem področju delajo prostovoljno npr. PZS 
39. sodelovanje bi rad združil še s čim ... 
40. nič posebnega. 
41. pripravljen sem sodelovati vseskozi, oz. ko bom na terenu - karti odkril razhajanje. nekaj sem ji že (npr. 

zamenjana sta zapisa pri imenih Sv. Primož na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju na DTK 50, zvezni sloj 2018). 
še več sprememb poteka planinskih poti bodo lahko prispevali naši markacisti, saj je teh v zadnjih letih 
nastalo kar precej. lp 

42. da se tiskajo karte na kvalitetnem papirju, saj z veseljem daš kakšen evro več, ko veš , da se ti ne bo že po 
nekajkratni uporabi začela trgati. 

43. vedno in povsod 
44. več informacij za člane PZS. v novici na spletni strani omenjate DTK, čeprav so za podlago Plangisa vzete 

Open Street Maps. 
45. ažurnost podatkov 
46. pomladansko, poletni in jesenski čas. 
47. ko bo potrebno. da bo pripomba upoštevana. 
48. za vzor vzemite kar OSM 
49. nimam dodatnega komentarja. 
50. enostavno delovanje strani/aplikacije, hitro razumevajoč ui 
51. sistem naj bo uporabniku prijazen. 
52. takoj, zelo so mi všeč dobre karte 
53. da bi se doizobrazil pri uporabi te novo nastajajoče aplikacije za vnos poprav 
54. kadar koli 
55. uporabljam alpinequest (turno kolesarjenje, načrtovanje poti), locus (karte PZS), sygic (avtomobilska 

navigacija) in maps.me (včasih potovanje z zbirom). vsak ima svoje prednosti, ki bi jih še naprej uporabljal 
na terenu. gpx včasih posnamem le z alpinequest, vendar kmalu izbrišem. pomembno se mi zdi, da 
prostovoljci vidijo nastale spremembe. kartografsko znanje imam le izkušenj pri uporabi. 

56. če zaznam napako na tiskani karti, bi to sporočil/a naslednji dan ali dan potem 
57. kaka navodila, ker tega še nikoli nisem počela 
58. dobro bi bilo poenotiti aplikacije s katerimi se vrisujejo nove poti - ena ali največ dve aplikaciji z preprostimi 

navodili. 
59. menim, da bi bilo smiselno uporabiti obstoječo prosto dostopno “infrastrukturo” OSM, ne pa da obstaja en 

kup ločenih evidenc. smiselno je, da PZS aktivno sodeluje pri postavljanju smernic za vrisovanje poti v OSM. 
60. sodeloval bi v primeru, da bi bila ustvarjena namenska aplikacija, v katero bi se lahko registriral – 

administrator aplikacije bi me potrdil. to pomeni, da bi moral oddati podatke, kot so npr. starost, izobrazba, 
naslov ipd. ko bi oddal npr. 10 sprememb, ki bi bile prepoznane kot verodostojne, bi administrator 
spremenil status v npr. »zanesljivi« uporabnik. na tak način bi bilo potem manj dela za tistega, ki bi 
pregledoval spremembe, saj bi se »zanesljivim« uporabnikom »bolj« zaupalo. pomembno se mi zdi, da se 
prostovoljna geografska informacija (npr. sprememba cestnega odseka), ko je enkrat posredovana, nato 
tudi čim hitreje obravnava in čim hitreje naredi popravke na zemljevidih oz. kartah ter obvesti javnost. 
skratka, hiter pretok informacij. 
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61. začetek sodelovanje v letu 2021 
62. pomembno mi je, da so karte - tiskane in spletne čim bolj točen prikaz realnega stanja poti v naravi 
63. najbolj pomembno je, da ima sporočanje sprememb nek učinek in se popravek res izvede. 
64. predvsem to, da se bodo utemeljene spremembe, ki bodo sporočene, resnično upoštevale za prenovo kart. 
65. predvsem uporabniška izkušnja za hitro oddajo napak. v kolikor bi bilo za oddajo napake potrebno 

izpolnjevati preveč podatkov bo marsikoga odvrnilo od sodelovanja. lp. 
66. pomembna se mi zdi enostavnost sodelovanja. hitro in enostavno podajanje predlogov. lahko bi motivirali 

mlade pod pretvezo geo-igre. 
67. sem pripravljena sodelovati kadarkoli, ko zaznam spremembo. 
68. transparentnost in ažurnost 
69. čimprej! :) 
70. ažurnost podatkov-popravkov, s tem manj možnosti za težave uporabnikov 
71. odlična ideja. pogosto je namreč težko priti do človeka, kateremu lahko sporočiš popravke in bodo tudi 

upoštevani. 
72. da se prepričam v pravilnost in vidnost upoštevanja pripomb 
73. po ugotovitvi stanja na terenu in v karti 
74. brez dodatnega komentarja 
75. zaenkrat se ne spomnim ničesar 
76. občasno 
77. kadarkoli, če poznam pot. 
78. kadarkoli 
79. pozornost morate nameniti pravilnosti posredovanih podatkov in preverbi le-teh, da ne bi prišlo do 

zavajanja uporabnikov 
80. da se stvar reši in je potem mir 
81. kadarkoli sem pripravljena sodelovati. 
82. zaenkrat nimam časa za te stvari 
83. enostavnost sporočanja sprememb 
84. verjetno bi bilo smiselno, da se pripravi kakšno izobraževanje v zvezi z uporabo spletnih zemljevidov, se 

predstavi možnosti in na nek način uvede ljudi v pravilno poročanje s terena. sicer pa ja - če imam možnost, 
znanje, zakaj ne bi prispevala svoj delež k osvežitvi stanja s terena direktno na zemljevide. 

85. morda bi lahko sledil tudi kakšen telefonski pogovor z urednikom in tudi da prostovoljci navedejo razlog, 
zakaj jim je pomembno urediti razlike 

86. pripravljen sem sodelovati. Rabil pa bi napotke za orodja, ki jih pri tem potrebujem. Sem še iz časov, ko so 
pri nas še hodili dinozavri, po drugi strani pa kar pogosto hodim po raznih planinskih poteh in mogoče tudi 
jaz lahko kaj pripomorem k vašim težnjam za izboljšanje kart. 

87. vsekakor bi javil, če bi videl napako. 
88. predvsem, da je enostavno in hitro. Najbolje se mi zdi, da je zadeva integrirana v spletni zemljevid. brez 

ustvarjanja nekih računov, za verodostojnost spremembe bi zadostovala npr. že fotografija. 
89. pomembno je, da se opozori na novonastale razmere na pp (podori, popravila itd). 
90. prostovoljcem omogočiti dostope do kart, ki bi jih drugače morali plačati. Kot zahvala za opravljeno delo. 
91. kadarkoli, ko grem na izlet in opazim pomanjkljive podatke na zemljevidu. 
92. da se nujno upošteva ledinska imena krajev, gora, jam ... katere vam posredujejo domačini - lokalci, kateri 

še edini poznajo prava nespremenjena imena. 
93. odlična ideja, zelo podpiram! 
94. super bi bilo da je vse združeno v eni aplikaciji. gps navigacija ki jo bi uporabljal in potem če se opazi napake, 

spremembe da lahko kar znotraj aplikacije oz. navigacije dodaš komentar, sliko itd 
95. vedno 
96. pomembno je, da so potrjeni popravki v aplikaciji vidni drugim, da ne prihaja do dvojnega dela. prav tako bi 

bilo dobro imeti v aplikaciji več različnih podlag (vsaj lidar, dof, dtk25 (čeprav je le pogojno uporaben), 
opentopomap ter mrežo planinskih poti. 

Ugotovitev: Podanih je bilo kar nekaj predlogov, ki na svoj način povzemajo že možnosti, ki smo jih dali 

na izbiro pri prejšnjih vprašanjih »kako pomembno se vam zdi«. Večina izpostavlja pomen povratnih 

informacij nazaj do prostovoljcev, zato da vedo, da je bilo njihovo delo upoštevano. Prav tako 

izpostavljajo velik pomen enostavnega uporabniškega vmesnika aplikacije za olajšano zbiranje napak 

na kartah. Podajajo tudi primere še obstoječih iniciativ, ki jih je potrebno pri načrtovanju aplikacije 
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predhodno preučiti. Izpostavljajo še trenutno razdrobljenost sporočanja napak, za vsako karto po svoje, 

ter da bi bilo smiselno poenotiti sporočanja, da se napake odpravijo na izvorni karti – podlagi za vse 

ostale komercialne topografske karte. 

3.2.1.2 Odgovori na vprašanja o tipu kart, ki jih uporabljajo anketiranci  

Q8 Kakšen tip kart oz. zemljevidov največkrat uporabljate za svoje službene ali prostočasne 
aktivnosti? 

 Odgovori Število Odstotek veljavnih 
1  navadne tiskane karte 75 12 % 

2  spletne karte 278 46 % 

3  oboje v enakem razmerju 249 41 % 

 Skupaj 602 100% 

 

 

Slika 27: Grafični prikaz odgovorov na anketno vprašanje: »Kakšen tip kart oz. zemljevidov največkrat uporabljate 
za svoje službene ali prostočasne aktivnosti?« Končni rezultati iz 18. 12. 2020 (n = 653). 

 

Q9 Če uporabljate spletne karte oz. zemljevide, na kateri platformi si jih največkrat prikazujete? 

 Odgovori Število Odstotek 
veljavnih 

1  mobilni telefon (pametni telefon) 314 52% 

2  tablica 14 2% 

3  računalnik 214 36% 

4  navigacijska naprava z GPS 37 6% 

5  drugo: 7 1% 

6 ne uporabljam spletnih kart  15 2% 

  skupaj 601 100% 

*Posamični odgovori na 5 (drugo):  

1. kar enakovredno računalnik, telefon in navigacijska naprava 
2. telefon in računalnik 
3. enakovredno na računalniku in pametnem telefonu - odvisno kje sem 
4. računalnik in gps 
5. heatmap 
6. vse zgoraj našteto 
7. mobilni telefon in računalnik 
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Slika 28: Grafični prikaz odgovorov na anketno vprašanje: »Če uporabljate spletne karte oz. zemljevide, na kateri 
platformi si jih največkrat prikazujete?« Končni rezultati iz 18. 12. 2020 (n = 653). 

 

Ugotovitev: Le 12 % vprašanih uporablja samo tiskane karte, vsi ostali ali samo spletne ali pa oboje v 

enakem razmerju. Deleža takih, ki uporabljajo samo spletne karte ali pa oboje v enakem razmerju sta 

primerljiva.  

Največji delež anketirancev si spletne karte prikazuje na mobilnem telefonu 52 %, potem sledi 

računalnik s 36 %. Odgovori pod rubriko drugo, so večinoma izpostavljali, da uporabljajo za prikaz 

spletnih kart tako telefon, tablico kot računalnik v enakem razmerju.   

Iz obojega je razvidno, da smo z anketo zajeli populacijo, ki veliko uporablja spletne karte in je že 

navajena orientacije v prostoru z digitalnimi pripomočki. Taki posamezniki predstavljajo tudi velik 

potencial za uporabo v naprej pripravljene optimizirane aplikacije za olajšano zbiranje VGI. 
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3.2.1.3 Odgovori na splošna statistična vprašanja  

 

Slika 29: Grafični prikaz odgovorov na anketno vprašanje: »Spol« Končni rezultati iz 18. 12. 2020 (n = 653, veljavni 
odgovori na to vprašanje 522). 

 

Slika 30: Grafični prikaz odgovorov na anketno vprašanje: »V katero starostno skupino sodite« Končni rezultati iz 
18. 12. 2020 (n = 653, veljavni 521). 

 

Slika 31: Grafični prikaz odgovorov na anketno vprašanje: »Najvišja stopnja dosežene izobrazbe« Končni rezultati 
iz 18. 12. 2020 (n = 653, veljavni 521). 

 

Ugotovitev: Med 522 oz. 521 anketiranci, ki so želeli odgovoriti na zadnja tri vprašanja o spolu, starosti 

in doseženi izobrazbi, je bilo 69 % moških in 31 % žensk. Starostno so lepo razporejeni po enostavni 

Gaussovi krivulji z vrhom v starostnem razredu 40-59 let, v katerem se nahaja 45 % anketirancev. Če 

pogledamo njihovo izobrazbo, vidimo, da ima 41 % univerzitetno diplomo oz. današnjo 2. bolonjsko 

stopnjo.  
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3.2.1.4 Podrobnejša analiza rezultatov ankete 

Podrobnejša analiza rezultatov ankete je predstavljena v preglednem znanstvenem članku, ki je 

zapisan tako v slovenskem kot angleškem jeziku. 

• Triglav Čekada, M., Radovan, D. (2021). The willingness of volunteers to report changes on 

topographic maps = Pripravljenost prostovoljcev za sporočanje sprememb na topografskih 

kartah. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije, letn. 65, št. 3, str. 400-439, 

http://www.geodetski-vestnik.com/65/3/gv65-3_cekada.pdf, DOI: 10.15292/geodetski-

vestnik.2021.03.400-439. [COBISS.SI-ID 80532739] 

Povzetek: 

Različne možnosti zbiranja prostovoljnih geografskih informacij tudi v geodeziji omogočajo angažiranje 

prostovoljcev za različne namene. V članku predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jo opravili na 

podlagi spletne ankete, v kateri smo spraševali, kako bi bili prostovoljci pripravljeni sporočiti svoje 

vedenje o spremembah v prostoru ali napakah na kartah inštituciji, ki skrbi za ažuriranje kart. Na 

anketni vprašalnik je odgovorilo 653 anketirancev, ki v prostem času bodisi službeno uporabljajo 

različne spletne ali klasične topografske karte. Glavna ugotovitev raziskave je, da bi bilo 56 % 

anketirancev pripravljenih uporabljati spletno aplikacijo za sporočanje sprememb na kartah, 

presenetljivo pa bi 38 % anketirancev raje sporočala spremembe preko e-pošte, le 4 % vprašanih pa s 

pomočjo telefona. Analizirali smo še potencialno uporabo različnih funkcionalnosti spletne aplikacije 

za zbiranje sprememb, kjer smo ugotovili, da so za prostovoljce najpomembnejše tiste funkcionalnosti, 

ki omogočajo čim bolj poglobljeno povratno komunikacijo (da je bil prispevek oddan, da se ga preverja, 

da je bil upoštevan, da je bil brisan). Pripravljenost potencialnih prostovoljcev za pogosto uporabo 

različnih predlaganih funkcionalnosti je odvisna še od njihove dosedanje aktivnosti na spletnih 

družabnih omrežjih ali v prostovoljnih društvih ter od starostnega razreda kateremu pripadajo. 

  

http://www.geodetski-vestnik.com/65/3/gv65-3_cekada.pdf
https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.400-439
https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.400-439
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/80532739?lang=sl
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3.2.2 Idejna zasnova za ustanovitev topografskega klicnega centra 

Na osnovi prej opisanih rezultatov ankete se je porodila ideja o zasnovi podpornega centra, v katerem 

bi skrbnik aplikacije za olajšano zbiranje prostovoljnih geografskih informacij opravljal še nekatere 

dodatne naloge, ki posegajo na področje komunikacije in posredovanje informacij povratno tudi 

napram upravljalcem državnih topografskih podatkov. Gre za idejo zasnove tako imenovanega 

topografskega klicnega centra, skrajšano TKC. 

Idejna zasnova TKC temelji na razširjeni shemi deležnikov v kateri ne nastopajo le prostovoljci, ki 

posredujejo informacijo o spremembi topografije v prostoru, temveč tudi državni naročniki 

(ministrstva, organi v sestavi itd.) in izvajalci del na področju izdelave državnih topografskih kart.  

Vodilno vlogo pri upravljanju topografskih državnih podatkov ima Geodetska uprava Republike 

Slovenije, ki je hkrati tudi v vlogi naročnika. Ostali državni deležniki so predvsem še Ministrstvo za 

okolje in prostor, v okviru katerega se sistematično zajemajo podatki o hidrografiji, Ministrstvo za 

obrambo, v okviru katerega se vzdržujejo vojaške topografske karte. Lahko pa se v ta sistem vključijo 

tudi ostala ministrstva oz. organi v njihovi sestavi v primeru razširitve delovanja topografskega klicnega 

centra na preostala področja evidentiranja in upravljanja s prostorom. 

3.2.2.1 Topografski podatki in deležniki 

Največji potencial prostovoljcev, ki bi posredovali spremembe topografije v prostoru, so uporabniki 

državnih topografskih podatkov. Metapodatki državnih prostorskih podatkov so javno objavljeni na 

slovenskem geoportalu (http://www.geoportal.gov.si/slo/podatki/seznam-zbirk/vse-zbirke). 

Slovenski geoportal omogoča selektivni vpogled v metapodatke zbirk INSPIRE in zbirk, ki so skladne z 

Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Slovenski geoportal združuje zbirke različnih 

upravljalcev urejene po različnih INSPIRE tematikah. 

Kot je bilo že v predhodnih poglavjih poudarjeno, imajo za naš raziskovalni projekt osrednji pomen le 

tiste zbirke, ki vključujejo topografijo na zemeljskem površju na nivoju merila 1 : 50 000 (državna 

topografska karta) ter zbirka državnih topografskih podatkov (DTM) merila 1 : 5000. Obe zbirki sta v 

upravljanju Geodetske uprave Republike Slovenije in sta dostopni na portalu Prostor (https://www.e-

prostor.gov.si/). Večinski uporabniki teh podatkov so javne institucije (vladni resorji, občine in druge 

javne ustanove), ki bi jih bilo tudi smiselno vključiti v sistem sporočanja o stanju neažurnosti na 

topografskih državnih podatkih preko topografsko komunikacijskega centra. 

Poleg topografskih podatkov in kart, ki jih vodijo in vzdržujejo državne institucije, obstajajo tudi karte 

namenjene širši javnosti. Sem sodijo planinske karte, avtokarte, mestne karte, občinske karte in druge 

tematska karte, ki pa niso predmet tega raziskovalnega projekta. Tematske karte sicer prikazujejo 

različne tematike, katerih podlaga je tudi obstoječa topografija, ki jo naročniki vzdržujejo tudi na osnovi 

državnih topografskih podatkov (npr. ortofoto, DTM 5). Uporabljajo jih različne skupine uporabnikov, 

ki predstavljajo dodaten nabor potencialnih prostovoljcev za posredovanje sprememb v prostoru tudi 

za državno topografijo. 

 

 

http://www.geoportal.gov.si/slo/podatki/seznam-zbirk/vse-zbirke
https://www.e-prostor.gov.si/
https://www.e-prostor.gov.si/
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3.2.2.2 Osnutek idejne zasnove topografskega klicnega centra – TKC 

Osnovna ideja topografskega klicnega centra (TKC) je, da bi povezoval vse deležnike iz področja 

državne topografije: upravljalce/naročnike, uporabnike ter prostovoljce in jih obveščal o relevantnih 

informacijah o spremembah v prostoru, ki jih prostovoljci posredujejo preko spletne aplikacije za 

olajšano zbiranje VGI (AVGI). Odločitev o tem kje naj bi se TKC vzpostavil oz. kdo bi naloge TKC izvajal, 

je v tem trenutku še preuranjena.  

TKC bi upravljal z AVGI, zato bi bilo smiselno, da se v AVGI implementira poleg že v konceptualnem 

modelu predstavljenih funkcionalnosti (poglavje 3.1.2), še podporna orodja za delovanje TKC. Na ta 

način bi TKC tako postal ključen pri komunikaciji z upravljalci/naročniki topografskih podatkov, 

uporabniki ter prostovoljci. 

Osnutek idejne zasnove TKC predvideva, da so naloge TKC vezane predvsem na telefonsko, 

elektronsko, lahko tudi video komunikacijo z upravljalci/naročniki, uporabniki in prostovoljci. Naloge 

TKC bi izvajala oseba tako imenovani »komunikator«, ki bi bil hkrati tudi »skrbnik« aplikacije AVGI. Zato 

bi bilo potrebno, da bi se skrbniku aplikacije AVGI poleg že obstoječih nalog, ki so podane v poglavju 

3.1.2.1, dodelile še dodatne naloge, ki so potrebne za nemoteno delovanju centra TKC. Komunikator 

bi moral imeti namreč v vsakem trenutku pregled nad prejetimi prostovoljnimi podatki v aplikaciji iz 

vidika njihovega statusa ustreznosti in obdelave ter pripadnost topografskim slojem. Poleg tega bi 

moral TKC zagotavljali pregledno dokumentiranje korespondence glede na vsebino in status procesa 

komunikacije z upravljalci/naročniki, uporabniki in prostovoljci. Pregledno dokumentiranje bi moralo 

omogočati hitro in učinkovito pridobivanje podatkov po željenih kriterijih, npr. premišljeno zasnovana 

tabela ali funkcijski dodatek v aplikaciji AVGI. Rezultati procesov v TKC, ki bi potekali napram 

prostovoljcem, so prvenstveno že predvideni v poglavju 3.1.2. Smiselno bi bilo njeno funkcionalnost 

razširiti tako, da bi se v aplikaciji poleg prostovoljcev predvidelo tudi dodatna polja za 

upravljalce/naročnike in uporabnike. 

 

Slika 32: Idejna zasnova sheme umestitve in soodvisnosti topografskega klicnega centra (TKC) glede na aplikacijo za olajšano 
zbiranje VGI (AVGI). 

Zgornja slika prikazuje idejno shemo umestitve in soodvisnosti TKC glede na aplikacijo AVGI. Oba 

segmenta bi morala delovati sinhronizirano, kar bi se zagotavljalo preko komunikatorja TKC, ki bi bil 

hkrati tudi skrbnik AVGI. Posledično bi bila nadzorovana tudi komunikacija s prostovoljci, v kolikor bi 

do nje prihajalo tudi izven aplikacije AVGI. Glede na rezultate ankete, ki je opisana v poglavju 3.2.1, 

izvedene na 653 anketirancih, bi namreč 40 % prostovoljcev za posredovanje uporabljalo e-pošto, torej 
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TKC, in 59 % AVGI. Zato so v spodnji sliki ti poudarki obarvani rumeno. Poudarki obarvani v roza barvi 

pa predstavljajo morebitno opcijsko razširitev aplikacije AVGI, v kolikor bi del posredne komunikacije 

z upravljalci/naročniki in uporabniki umestili v aplikacijo AVGI. Posledično temu, bi bilo v konceptu 

aplikacije AVGI potrebno predvideti dva nova uporabnika aplikacije in funkcionalnosti vezane le na 

njiju, in sicer »uporabnik« (uporabniki topografskih podatkov: vladni resorji, občine, druge javne 

ustanove…) in »upravljalec/naročnik«. 

3.2.2.3 Idejna zasnova razširjene sheme deležnikov in komunikacij 

Idejna zasnova TKC neposredno vpliva na razširjanje prvotno predvidene sheme deležnikov, kjer poleg 

prostovoljcev, ki posredujejo informacijo o topografski spremembi v prostoru, predvideva tudi 

naročnike in upravljalce ter izvajalca vzdrževanja državnih topografskih podatkov Geodetskega 

inštituta Slovenije (GI). 

Idejna zasnova razširjene sheme deležnikov in komunikacij je prikazana na spodnji sliki. Na skrajnem 

robu sheme so predvideni prostovoljci (PVGI), ki bi prostovoljno posredovali informacije o topografskih 

spremembah v okolju neposredno v aplikacijo AVGI ali posredno preko e-poštnega kontakta s 

skrbnikom AVGI. Predvideva se, da bo teh prostovoljcev veliko več v primerjavi z drugimi deležniki v 

shemi, zato so prikazani na zunanjem robu sheme. V smeri proti notranjosti sheme jim nato sledijo 

naročniki in upravljalci topografskih podatkov, ki so manj številčni, ter izvajalec vzdrževanja državnih 

topografskih podatkov GI. V centru sheme je predviden izvajalec nalog v TKC, ki je hkrati tudi skrbnik 

in glavni uporabnik aplikacije. Dodatna obrazložitev sheme in medsebojna komunikacija deležnikov s 

TKC&AVGI je podana pod sliko. 

 

Slika 33: Shema deležnikov in njihovih medsebojnih komunikacijskih relacij v procesu pridobivanja in distribucije prostovoljnih 
geografskih informacij VGI. 
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Obrazložitev sheme deležnikov in njihovih medsebojnih komunikacijskih relacij: 

- polja od zunaj navznoter: 

o »PVGI« so prostovoljci, ki pošiljajo prostovoljne geografske informacije. 

o Uporabniki so večinski uporabniki državnih topografskih podatkov. To so javne 

institucije (vladni resorji, občine, druge javne ustanove). 

o Naročniki (ministrstva, organi v sestavi) so upravljalci podatkov. 

- povezave: 

o Rumene pušice predstavljajo komunikacijo med prostovoljci in AVGI in hkrati tudi med 

prostovoljci in TKC, ker je komunikator TKC hkrati tudi skrbnik AVGI. Komunikator TKC 

lahko komunicira s prostovoljci tudi izven aplikacije (e-pošta, telefon, Viber …). 

o Zelene pušice predstavljajo medsebojno komunikacijo med TKC in naročniki (oz. hkrati 

tudi med naročniki in AVGI, v kolikor implementiramo ta del v AVGI). Komunikacijo 

napram naročniku sproži TKC, če v AVGI zazna, da določena informacija PVGI, ki je 

vnesena v aplikacijo, predstavlja neažurnost topografskih podatkov, katero izdelavo je 

naročil naročnik. TKC ga o tem obvesti. 

o Rdeče puščice predstavljajo medsebojno komunikacijo med naročnikom in izvajalcem 

ter TKC za namen ažuriranja topografskih podatkov, ki v končnem procesu lahko 

rezultira v obnovi topografskih slojev oz. podatkov. 

 

Vsa vmesna in končna obveščanja prostovoljcev, ki so topografske spremembe v prostoru posredovali, 

morajo biti opredeljena v postopkovnem komunikacijskem protokolu in njihova izvedba omogočena v 

AVGI. 
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3.2.3 Idejna zasnova procesa za pridobivanje podatkov od prostovoljcev preko obstoječih aplikacij 

za izmenjavo fotografij direktno preko telefonov 

Na osnovi analize odgovorov spletne ankete, smo ugotovili, da je potrebno pred pričetkom izdelave 

aplikacije za olajšano zbiranje VGI (AVGI) preučiti tudi različne že obstoječe aplikacije za komuniciranje 

s pomočjo mobilnih telefonov, imenovane tudi pogovorne aplikacije, ker nam te omogočajo enostavno 

prenašanje slik med uporabniki takih aplikacij. Na ta način se še bolj približamo potencialnim 

prostovoljcem, saj jim zmanjšamo količino dela, ki ga morajo opraviti, da nam pošljejo spremembe.  

Tako iz štiri-koračnega postopka:  

• posnemi fotografijo z lokacijo z mobilnim telefonom,  

• shrani,  

• odpri aplikacijo za pošiljanje e-pošte ali odpri AVGI,  

• pošlji jo na namenski e-naslov ali oddaj jo na AVGI;  

Preidemo na dvokoračni postopek:  

• posnemi fotografijo z lokacijo z mobilnim telefonom,  

• takoj jo pošlji z že obstoječo pogovorno aplikacijo, ki jo tudi že sicer uporabljaš za vsakodnevno 

komuniciranje.  

Zato bomo pri pilotnem testiranju VGI v poglavju 5, preverili tudi želje potencialnih prostovoljcev po 

uporabi takih aplikacij za komuniciranje. 

 

3.2.3.1 Obstoječe aplikacije za komuniciranje 

Na trgu se neprestano pojavljajo nove aplikacije za komuniciranje, ki nam poleg pošiljanja klasičnih 

besedilnih sporočil omogočajo še brezplačno klicanje, video konference ter pošiljanje fotografij, 

glasovnih sporočil in datotek. Pri izbiri aplikacije, ki jo želimo uporabiti je poleg funkcij, ki jih omogoča 

aplikacija potrebno upoštevati še vidik priljubljenosti aplikacije (širok krog uporabnikov) in vidik 

varnosti.  

Glede na varnost lahko aplikacije za komuniciranje razdelimo v tri skupine in sicer: 

- aplikacije, ki omogočajo popolno šifriranje oziroma ti. šifriranje od konca do konca (ang. End 

to End Encryption). Izraz od konca do konca šifriranje zajema zaščito vsebine sporočila na 

način, ki celo samemu podjetju oziroma lastniku aplikacije onemogoča, da bi dostopal do 

vsebine sporočila. Najbolj priljubljene aplikacije v tej skupini: WhatsApp, Signal, Dust, Viber, 

Apple iMessage in Confide. 

- aplikacije, ki popolno šifriranje ponujajo, a le na izrecno zahtevo uporabnika: Telegram, 

Facebook Messenger, Line in Google Allo.  

- aplikacije, ki ne ponujajo nobenega šifriranje: npr. Snapchat, Twitter, Skype, Kik in Google 

Hangouts. 

V nadaljevanju so na kratko opisane nekatere bolj priljubljene in varne aplikacije za komuniciranje na 

trgu, ki jih lahko uporabljamo na telefonih, tablicah in računalnikih z operacijskima sistemoma Android 

in iOS in jih lahko brezplačno prenesemo iz trgovin Google Play in Apple App Store. 
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3.2.3.1.1 WhatsApp 

Trenutno najbolj priljubljena brezplačno dostopna aplikacija za komuniciranje WhatsApp 

(https://www.whatsapp.com/), ki jo na trgu uporablja že več kot milijarda posameznikov. Je enostavna 

za uporabo, za identifikacijo potrebuje mobilno številko uporabnika in se ni potrebno registrirati. Za 

klicanje in pošiljanje sporočil/fotografij/dokumentov potrebuje internetno povezavo. Izdelana je bila 

leta 2009, leta 2014 pa je lastništvo prevzelo ameriško podjetje Facebook Inc.  

Pošiljanje fotografij: 

Pri običajnem pošiljanju fotografij aplikacija WhatsApp avtomatsko zmanjša velikost slike (jo 

kompresira), kar pomeni večjo hitrost pri pošiljanju in manjšo porabo podatkov, vendar tudi 

slabšo kakovost slike. Vendar obstajajo načini, ki omogočajo ohranitev kakovosti fotografije pri 

pošiljanju z aplikacijo WhatsApp, potrebnih je le nekaj korakov več. Nekaj načinov s katerimi 

pri pošiljanju ohranimo originalno kakovost slike je razloženih na tej povezavi: 

https://www.guidingtech.com/69774/full-resolution-whatsapp/  

 

3.2.3.1.2 Viber 

Poleg aplikacije WhatsApp, je aplikacija Viber (https://www.viber.com/en/) ena izmed prvih tovrstnih 

aplikacij, ki se je na trgu pojavila 2010. Uporabniki aplikacije Viber ne potrebujejo registracije, kot svojo 

identiteto uporabijo svoj mobilni telefon oziroma telefonsko številko. Za uporabo aplikacije 

potrebujemo le podatkovno oz. Wi-Fi povezavo. Z verzijo 6.0 so tudi pri aplikaciji Viber prešli na celovito 

šifriranje.  

Pošiljanje fotografij: 

Pošiljanje fotografij poteka po istem principu kot pri aplikaciji WhatsApp. Pri običajnem 

pošiljanju se fotografija kompresira, kar posledično zmanjša kvaliteto slike. Če želimo ohraniti 

kakovost slike, je potrebno znotraj aplikacije urediti nastavitve kakovosti pri pošiljanju 

fotografij: https://www.youtube.com/watch?v=XOEWtURWZGk 

 

3.2.3.1.3 Facebook Messenger 

Facebook Messenger (https://www.messenger.com/) je brezplačna aplikacija za komuniciranje, ki jo je 

razvilo podjetje Facebook Inc. Uporabljamo jo lahko kot samostojno mobilno aplikacijo na napravah 

Android in iOS, na spletnem mestu Messenger.com ali pa v povezavi s Facebookom. Aplikacija je za 

Android in iOS naprave na voljo brezplačno, med drugimi omogoča tudi enostavno pošiljanje slik in 

deljenje lokacije.  

Pošiljanje fotografij: 

Z ustreznimi nastavitvami omogoča pošiljanje fotografij brez poslabšanja kakovosti. 

 

 

https://www.whatsapp.com/
https://www.guidingtech.com/69774/full-resolution-whatsapp/
https://www.viber.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=XOEWtURWZGk
https://www.messenger.com/
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3.2.3.1.4 Signal 

V zadnjem času je vse bolj priljubljena aplikacija Signal (https://signal.org/), ki zagotavlja najvišji nivo 

varnosti, je brezplačna in enostavna za uporabo. Ni potrebe po registraciji, ob namestitvi je potrebno 

samo potrditi svojo telefonsko številko. To pomeni tudi, da lahko sporočila prebiramo samo na svoji 

napravi in se ne shranjujejo na našem računu (ker ga ni). Aplikacijo Signal lahko nastavimo tudi kot 

privzeto aplikacijo za SMS sporočila. Omogoča tudi komunikacijo z neuporabniki Signala, vendar v tem 

primeru sporočila niso zavarovana s popolnim šifriranjem. V nekaterih podjetjih uporabljajo to 

aplikacijo za komunikacijo med sodelavci.  

Pošiljanje fotografij: 

Tako kot pri ostalih opisanih aplikacijah tudi Signal z ustreznimi nastavitvami omogoča pošiljanje 

fotografij originalne kakovosti: https://mashtips.com/send-photos-without-losing-quality-

signal/ 

 

  

https://signal.org/
https://mashtips.com/send-photos-without-losing-quality-signal/
https://mashtips.com/send-photos-without-losing-quality-signal/
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3.3 Ocena kontekstualnih vlog prostovoljcev in topografskih strokovnjakov 

3.3.1 Preučevanje kognitivnih strategij za večjo število sodelujočih prostovoljcev VGI 

Zadostno število sodelujočih prostovoljcev, ki oddajo zadostno število podatkov (teksta, fotografij ali 

drugih informacij) je osnovni pogoj za uspešnost kakršnekoli akcije zbiranja prostovoljnih geografskih 

informacij (VGI). Zato moramo načrtovanju akcije zbiranja VGI posvetiti veliko pozornosti, da bo akcija 

uspešna. Za povečanje števila vključenih prostovoljcev lahko uporabimo različne strategije 

povečevanja vključenosti (Fritz et al., 2017): 

• aktivno oglaševanje v socialnih medijih, 

• preučitev in upoštevanje kognitivnih pristopov sodelovanja, ki so najbolj privlačni za 

sodelujoče, pri načrtovanju spletnih aplikacij ter oglaševanja, 

• podrobna razdelba in opis koristi, ki jih imajo prostovoljci, če sodelujejo v takšni akciji. 

Pri vsaki akciji zbiranja VGI pa se moramo tudi najprej vprašati kakšne sodelujoče želimo in glede na to 

načrtovati zgornje aktivnosti. Če želimo s pomočjo prostovoljcev pridobivati podatke o kartah, želimo 

med prostovoljce vključiti čim večje število naslednjih profilov: 

• ljubitelji kart, ki rade volje javijo kje so podatki na karti napačni ali kje manjkajo, 

• domačini, ki dobro poznajo lokalno okolico, 

• alpinisti, planinci, pohodniki, gorski kolesarji in drugi športniki, ki prav tako zelo dobro poznajo 

bližnjo in daljno okolico, 

• reševalci, gasilci in drugi, ki zaradi narave svojega dela morajo dobro poznati svojo bližnjo ali 

daljno okolico. 

Vsaka skupina od omenjenih potencialnih sodelujočih pa se različno odziva na prošnjo po posredovanju 

podatkov, zato moramo tudi podrobno preučiti njihove kognitivne pristope, ko se lotijo uporabe nove 

aplikacije. Kognitivne pristope lahko razdelimo na (Gomez-Barron et al., 2016): 

• nizko kognitivno zahtevne naloge, ki dajejo hitre odgovore in potrebujejo manjše napore pri 

razmišljanju (porabimo manj časa za odločitev), 

• visoko kognitivno zahtevne naloge, ki vključujejo analizo informacij, pripravo sklepov in 

povezovanje dejstev (porabimo več časa za odločitev). 

Pri razvoju aplikacije za pridobivanje VGI, ki bo upošteval pravi kognitivni pristop, lahko povečamo 

število prostovoljcev, ki bodo v naši akciji sodelovali. Več prostovoljcev bomo pritegnili z nizko 

kognitivno zahtevnimi nalogami, zato moramo nalogo ali minimizirati ali pa razdeliti na manjše dele, ki 

ne potrebujejo veliko odločanja. 

Osnovna motivacija, zakaj ljudje sodelujejo v akcijah zbiranja VGI (Fritz et al., 2017): 

• prostovoljstvo, 

• nekaj koristnega početi v prostem času / amatersko udejstvovanje, 

• prispevanje podatkov v skupno spletno zakladnico znanja. 

Motivacije pa so notranje (npr. da sem dober človek) ali zunanje (npr. da me drugi razpoznajo kot 

dobrega človeka) (Fritz et al., 2017). Sodelujoči ponavadi prihajajo iz srednjega ali višjega družbenega 

razreda, večinoma v akcijah sodeluje več moških kot žensk, saj imajo več prostega časa (Bittner, 2016).  
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Tudi, če na začetku akcije uspemo motivirati zadostno število prostovoljcev (npr. naravna nesreča), pa 

je naslednji izziv kako tok prostovoljcev ohraniti konstanten tudi v nadaljevanju (npr. za iskanje 

sprememb na kartah). 

Fritz et al. (2017) iz pregleda literature poda bistvene značilnosti akcij zbiranja VGI, ki poskrbijo za večje 

število vključenih in za ohranjanje dolgoročne motivacije sodelujočih: 

• zelo enostavno sodelovanje (navodila so preprosta in kratka kar se da), 

• možnost izbire (različne težavnostne stopnje sodelovanja), 

• pregledna in enostavna aplikacija za sodelovanje, 

• iniciativno VGI priključimo k že obstoječim iniciativam, ki že uspešno dolgoročno delujejo, saj 

na ta način lahko uporabimo že aktivne prostovoljce na drugih iniciativah (npr. iniciativo 

dodamo v portal Zooniverse https://www.zooniverse.org/projects), 

• sodelovanje je del druge aktivnosti (npr. del spletne igre), 

• nagrajevanje sodelovanja s pomočjo rasti ugleda sodelujočih (npr. različne stopnje 

udeležencev: začetnik do strokovnjak), delitev nalog glede na to na kateri stopnji sodelovanja 

se nahajaš (npr. strokovnjak je lahko že administrator, kar začetnik ne more biti), 

• spremembe oz. dodatki na karti morajo biti hitro vidni samemu prostovoljcu, 

• pogosto obveščanje prostovoljcev, enostavna obvestila, da prostovoljci vedo, da je bilo njihovo 

sodelovanje koristno, 

• nagrade za najbolj aktivne (npr. vavčerji za Amazon, soavtorstvo v člankih). Vendar 

strokovnjaki opozarjajo, da tako nagrajevanje samo najbolj aktivnih lahko povzroči, da tisti 

občasni sodelujoči nehajo sodelovati, ker nikoli ne bodo dosegli praga za nagrado, s čimer 

lahko velikokrat izgubimo pomembne sodelujoče, ki skrbijo za odpravljanje napak. 

3.3.2 Analiza razlike med laiki in strokovnjaki prostovoljci 

Ko gre za kartografijo naše neposredne okolice, lahko spremembe v prostoru glede na obstoječo karto 

zazna vsak laik. Kako in kdaj jih bo posredoval, pa je odvisno od njegove angažiranosti, kar smo 

obravnavali v prejšnjem poglavju. 

Če pa se prostovoljci ukvarjajo tudi s fotointerpretacijo na osnovi satelitskih posnetkov, pa postane 

njihovo predznanje pri določanju različnih objektnih tipov že pomembno. Tako so na primeru 

preučevanja svetovne dejanske rabe prostora iz satelitskih posnetkov ugotovili, da je razlika med laiki 

in strokovnjaki prostovoljci (See et al., 2013). Bistvena razlika med obojimi je bila v njihovi oceni 

zanesljivosti določitve dejanske rabe, ko so bili za isto območje strokovnjaki prepričani, da so ga 

pravilno fotointerpretirali, pa laiki niso bili tako sigurni. Vendar se s pridobivanjem izkušenj, torej večjo 

angažiranostjo določenega laika, tudi ta razlika manjša. Torej se laik s pomočjo učnega vzorca za 

fotointerporetacijo in preko svojih izkušenj nauči dobre fotointerpretacije, ki je čisto primerljiva z 

fotointerpretacijo strokovnjaka prostovoljca, prav tako pa bo oddal bolj samozavestne ocene o 

pravilnosti fotointerpretacije. Za hitrejšo priučitev izdelava podrobnejših navodil za sodelovanje oz. 

izdelava podrobnih objektnih katalogov za fotointerpertacijo ne pomaga, saj jih večina prostovoljcev 

ne prebere. Zato See et al. (2013) svetujejo, da se bolj angažira sprotna korespondenca s prostovoljci 

(da se jih sproti opozarja na napake z direktnimi komentarji ali preko odgovorov na odprta vprašanja v 

namenskih socialnih skupinah oz. forumih). Ob velikem številu sodelujočih bo izvedljiva samo zadnja 

možnost torej intenzivnejša komunikacija z prostovoljci v namenskih forumih. 

 

https://www.zooniverse.org/projects
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3.4 Zaključek – olajšano zbiranje VGI 

Najprej smo s pomočjo pregleda tuje prakse (poglavje 3.1) ugotovili, na kak način že izvajajo različna 

zbiranja VGI v različnih evropskih državah. Osredotočili smo se na zbiranja topografskih sprememb. 

Potem smo opredelili grobi konceptualni model spletne aplikacije za olajšano zbiranje VGI (poglavje 

3.1.2).  

Da bi lahko tako aplikacijo še podrobneje načrtovali, smo izvedli spletno anketo (poglavje 3.2.1) v kateri 

je sodelovalo 653 anketirancev, ki so vsaj delno odgovorili na anketo. Na osnovi podrobne analize 

rezultatov ankete smo zaključili, da je nesmiselno v aplikativnem raziskovalnem projektu podrobneje 

razvijati aplikacijo za olajšano zbiranje VGI, saj so njene končne funkcionalnosti zelo odvisne od končnih 

naročnikov, namena (za katero merilo karte) ter povezljivostmi z drugimi že obstoječimi aplikacijami 

za izmenjavo fotografij prek pametnih telefonov (poglavje 3.2.3). Prav tako pa bi aplikacijo za olajšano 

zbiranje najraje uporabilo le malo več kot polovica anketirancev, tj. 56 %, drugi pa bi raje uporabljali e-

pošto (38 %) ali tudi telefon (4 %).  

Če anketirance razdelimo po starostnih skupinah, bi v starostnih skupinah: 

• 60–79: večina, to je 59 %, najraje za sporočanje uporabila e-pošto, 32 % aplikacijo za olajšano 

zbiranje VGI, 

• 25–39: pa bi večina, to je 75 %, najraje uporabila aplikacijo VGI, 23 % pa e-pošto. 

Rezultati ankete pa so pokazali tudi, da so potencialni prostovoljci nezadovoljni z dejstvom, da bi bilo 

potrebno za vsako karto oddajati popravke v drugo aplikacijo. Zato smo v poglavju 3.2.2 opisali idejo o 

zasnovi enotnega podpornega centra, imenovanega topografski klicni center, ki bi skrbel tudi za 

izmenjavo sprememb pridobljenih od prostovoljcev z različnimi državnimi deležniki, ki se ukvarjajo z 

ažuriranjem različnih državnih kart.  

Na koncu tega poglavja smo opisali še oceno kontekstualnih vlog prostovoljcev in topografskih 

strokovnjakov oz. razliko med rezultati, ki jih lahko pričakujemo od strokovnjakov in laikov (poglavje 

3.3). V nadaljnjih analizah rezultatov prvega pilotnega nadzorovanega zbiranja (poglavje 5.2.1.3), kjer 

lahko zaposlene GI štejemo med strokovnjake s področja kartografije, zaposlene s FERI pa kot 

nestrokovnjake, občutnih razlik med prejetimi rezultati nismo opazili in zato se s tem v nadaljevanju 

nismo podrobno ukvarjali.  
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4 ZDRUŽEVANJE VGI Z LIDARSKIMI ALI LIDARJU PODOBNIMI PODATKI 

V tem poglavju bomo opisali načrtovanje, izvedbo in testiranje prototipa aplikacije, ki bo omogočala 

interaktivno orientacijo enega posnetka narejenega iz roke s pomočjo lidarskih podatkov. Uporabljena 

metoda bo omogočala uporabo enega samega posnetka, zato jo z drugimi besedami imenujemo 

monoslikovna orientacija.  

4.1 Načrtovanje prototipa aplikacije za monoslikovno orientacijo z lidarjem 

Osnova interaktivne orientacije ene fotografije s pomočjo digitalnega modela višin (DMV) je 

projiciranje točk DMV iz globalnega koordinatnega sistema v slikovni koordinatni sistem. Če se zunanji 

orientaciji fotoaparata in DMV ne ujemata, se projicirane točke ne prilegajo detajlu na sliki (Slika 34). 

 

Slika 34: Shematski prikaz pravilnega ujemanja projekcije DMV z vsebino na sliki (vir: Triglav Čekada et al., 2011). 

V postopku interaktivne orientacije lahko interaktivno spreminjamo:  

• lokacijo in orientacijo fotografije (parametri zunanje orientacije), 

• merilo – zelo odvisno od tega v kakšni ločljivosti je amaterska fotografija narejena, 

• distorzije fotografije. 

4.1.1 Osnovni konceptualni model prototipa aplikacije za monoslikovno orientacijo  

Da bomo lahko interaktivno orientacijo lažje izvajali, je potrebno v aplikaciji s katero jo bomo izvajali, 

omogočiti: 

• Prikaz in različno obarvanje projiciranih točk: 

o spreminjanje enotne barve oblaku točk, 

o glede na oddaljenost od projekcijskega centra, da bomo lažje ločili kaj je spredaj in kaj 

zadaj, 

o prikaz samo bližnjih točk – izdelava filtra prikazovanja glede na oddaljenost od 

projekcijskega centra, 

o izklop prikaza vseh točk. 

• Dodajanje in prikaz dodatnih linijskih vektorskih slojev (npr. osi cest, osi vodotokov); program 

naj projicira 2D-vektorski sloj na 3D-oblak točk in ga prikaže s pomočjo istih orientacijskih 

parametrov: 

o enostavna izbira različnih linijskih vektorskih slojev v enotno skupino (npr. različni 

objektni tipi vektorske karte državnega topografskega modela), 

o različno obarvanje skupin linijskih vektorskih slojev, 
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o prikaz samo vektorskih slojev. 

Da bomo interaktivno orientacijo lahko izvajali avtomatsko, moramo v nadaljevanju projekta preučiti 

naslednje možnosti:  

• upoštevanje zapisa lokacije stojišča iz slike, ki je narejena s pomočjo pametnega telefona, 

pretvorba koordinat v državni koordinatni sistem, da se oblak točk in DMV lahko orientira v 

istem sistemu; 

• ročno dodajanje sidernih točk/ploskev na sliki in v DMV: 

o dodajanje točk na DMV prikazanem v tlorisu, 

o dodajanje točk na sliki v stranskem pogledu; 

• preizkus drugih polavtomatskih metod za iskanje veznih točk. 

Pri transformaciji lokacije stojišča fotografije iz zapisa v fotografiji narejeni s pomočjo pametnega 

telefona je potrebno upoštevati podrobne transformacijske parametre za transformacijo v državni 

koordinatni sistem. Glej: https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-

prostorski-koordinatni-sistem/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem/aplikacije-za-izvedbo-

transformacije/ 

Opredelitev velikostnega razreda datotek, ki naj jih bere aplikacija: 

• Ker se bomo ukvarjali tudi z ažuriranjem državnega topografskega modela 1 : 5000 (DTM) se 

je smiselno omejiti z velikostjo ene datoteke merila 1 : 5000 (list karte): velikost rastra karte 

na kateri iščemo spremembe, velikost datotek DMV (ASCII in LAS). 

• Ker se bo orientacija izvajala s pomočjo lidarja in lidarju podobnih podatkov, bomo v projektu 

uporabljali: gridni DMR ali DMP v ASCII ali LAS formatu, klasificiran lidarski LAS na več razredov 

(program mora znati prebrati red odboja: I. in zadnji ter klasifikacijski razred tla). 

 

4.1.1.1 Uporabniki aplikacije 

Aplikacija bo namizna aplikacija namenjena profesionalnim uporabnikom, ki bodo v teku projekta 

obdelovali prejete prostovoljne fotografije, zato je opredeljena le z osnovnimi funkcionalnostmi. 

Aplikacija ni namenjena spletni uporabi. 

Predvideni sta dve skupni uporabnikov: 

- profesionalec (usposobljeni geodet) in  

- razvijalec programske opreme. 

Profesionalec je oseba (običajno geodet), ki je usposobljen za delo z aplikacijo za monoslikovno 

orientacijo z lidarjem. Lahko je to ista oseba, kot v aplikaciji za olajšano zbiranje VGI, ni pa nujno. 

Monoslikovna orientacija z lidarjem se izvaja izven spletnega okolja, v posebnem in za ta namen 

izdelanem programskem orodju. Naloga profesionalca je, da oceni ustreznost VGI, opravi orientacijo 

in monoploting fotografij in izvede popravek v topografskih podatkih. 

Razvijalec: 

• na pobudo profesionalca aplikacijo dopolni ali prilagodi. 

Konceptualni model aplikacije za monoslikovno orientacijo z lidarjem predvideva več različni vrst 

funkcionalnosti, ki so opisane v nadaljevanju. 

https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem/aplikacije-za-izvedbo-transformacije/
https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem/aplikacije-za-izvedbo-transformacije/
https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem/aplikacije-za-izvedbo-transformacije/
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4.1.1.2 Predvidene funkcionalnosti aplikacije 

Odpiranje datotek: 

• odpiranje DMV-jev in laserskih oblakov točk, 

• odpiranje fotografij, 

• odpiranje obstoječih orientacijskih parametrov, 

• dodajanje obstoječih vektorskih slojev (točkovni, linijski, poligonski). 

Prikaz točk in vektorskih slojev: 

• vklop in izklop točk in vektorskega sloja, 

• barvanje točk, 

• grupiranje vektorskih slojev, 

• barvanje vektorskih slojev, 

• prikaz točk in vektorskih slojev glede na oddaljenost od projekcijskega centra. 

Ročno spreminjanje orientacijskih parametrov: 

• spreminjanje osnovnih orientacijskih parametrov, 

• spreminjanje distorzij. 

Avtomatsko določanje približkov orientacijskih parametrov: 

• avtomatsko določanje približkov orientacijskih parametrov. 

Zajem in izvoz: 

• ročni zajem vektorskih linij po točkah, 

• izvoz v obliki SHP ali ASCI. 

 

Funkcionalnosti za lažje delo: 

• Približevanje in oddaljevanje, 

• Izpis koordinat na izbrani točki, 

• Izpis slikovnih koordinat. 
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4.2 Razvoj prototipa aplikacije za monoslikovno orientacijo z lidarjem 

Do oddaje tretjega vmesnega poročila je bil sprogramiran osnovni prototip aplikacije, ki vključuje: 

• odpiranje in prikaz fotografij, oblakov točk, 

• branje lokacije direktno iz fotografije narejene s pametnim telefonom, transformacija v 

horizontalna državna koordinatna sistema D96 ali D48 

• shranjevanje orientacijskih parametrov, 

• prikaz orientacije stojišča fotoaparata iz pametnega telefona in njegove lokacije pridobljene iz 

GPS podatkov telefona na manjšem oknu na kartografski podlagi OpenStreetMap ( 

• Slika 36), 

• zamenjava podlage na manjšem orientacijskem oknu z javno dostopnim ortofoto CAS preko 

WMS (Slika 37). 

• ročno spreminjanje orientacijskih parametrov – izvedba interaktivne orientacije 

Pri razvoju avtomatizacije orientacijskega postopka, smo preverjali različne možnosti. 

Da smo lahko preverjali različne razvite funkcionalnosti trenutne verzije aplikacije smo na terenu 

fotografirali tudi nekaj fotografij topografskih sprememb, ki jih lahko uporabimo za nadgradnjo kart 

1 : 5000 in 1 : 50 000. Fotografije smo naredili s pametnim telefonom, z vklopljeno funkcijo za 

shranjevanje lokacije. 

Fotografija trenutnega stanja narejena iz roke Lidar 2014-2015 

 

 
Nova stavba že v gradnji, na fotografiji 
dokončana. 

  
Stara stavba porušena in zgrajena nova. 
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Stara stavba porušena. 

Slika 35: Izbrane testne fotografije narejene s pametnim telefonom z vklopljeno lokacijo, ki prikazujejo topografske 
spremembe na terenu pomembne za merili 1 :  5000 in 1 : 50 000.  

 

Slika 36: Osnovno okno trenutnega prototipa aplikacije za interaktivno orientacijo. V osnovnem oknu je prikazana fotografija, 
v oknu desno zgoraj pa lokacija stojišča na kartografski podlagi OpenStreetMap. 

 

Slika 37: Izrisan oblak točk v osnovnem oknu ter v manjšem orientacijskem oknu prikazan ortofoto CAS. Prikaz fotografije je 
izklopljen. 
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4.3 Testiranje prototipa aplikacije z različnimi fotografijami in lidarskimi ali podobnimi 

podatki 

Zbrani testni primeri podatkov za testiranje prototipa aplikacije za monoslikovno orientacijo so 

predstavljali dejansko zatečeno stanje v prostoru v času fotografiranja in dejansko zatečeno stanje v 

bazi podatkov reliefa in ostale topografije. 

Za potrebe testiranja delovanja aplikacije smo sprva uporabili tudi fotografije objektov, ki so že 

vključeni v DTM oz. DTK50, da smo lahko izvedi geometrijsko primerjavo med monoslikovnim zajemom 

in pripadajočim podatkov DTM oz. DTK50. Smiselnost monoslikovne orientacije za potrebe ažuriranja 

topografije DTM in DTK50 v praksi pa je le tedaj, ko stanje na ažurni fotografiji ne odraža stanja na DTM 

oz. DTK50. V kolikor pa stanje na ažurni fotografiji ustreza stanju na DTM oz. DTK50, potem 

prostovoljno pridobljena fotografija ni predmet monoslikovne obdelave. 

4.3.1 Uporabnost fotografij izdelanih s pametnimi telefoni 

Fotoaparati v pametnih telefonih niso kalibrirani, zato posledično fotografije narejene s pametnimi 

telefoni nimajo znanih parametrov notranje orientacije, kar je zahtevano v klasičnih fotogrametričnih 

postopkih obdelave in izvrednotenja fotografij. Fotografija izdelana s pametnimi telefoni zato ni 

merska in so zato postopki obdelave takšnih fotografij temu primerno prilagojeni, uporabnost 

fotografij pa omejena. 

V fotogrametrični stroki so se vzporedno s pojavom mobilnih telefonov tudi že v preteklosti izvajale 

raziskave o potencialni uporabi le-teh v fotogrametrične namene. Na inštitutu za geodezijo in 

fotogrametrijo, ETH Zurich v Švici so že v letih prejšnjega desetletja kalibrirali različne tipe mobilnih 

telefonov in ob tem nakazala možnosti njihove uporabnosti v fotogrametriji glede na razmerje 

natančnosti, nižjih stroškov in fleksibilnosti. Že tedaj so napovedali, da bi ob integraciji sprejemnikov 

GNSS in fotografskih senzorjev v prihodnosti še dodatno razširili uporabo teh fotografij v 

fotogrametrične namene (Gruden et al., 2017). 

Rezultati aktualnih študij in akademskih člankov v tujini kažejo, da se vzporedno z izboljšavo  

fotoaparatov v pametnih telefonih vse bolj odpirajo tudi nižje cenovne metode zajema prostorskih 

podatkov ob uporabi pametnih telefonov v bližnjeslikovni (close-range) fotogrametriji (CIPA Heritag 

Webinars, 2020).  

Poleg tehnološkega napredka na področju vgrajenih senzorjev in leč se odpirajo tudi možnosti uporabe 

mobilnih kartirnih sistemov (ang. Mobile Mapping System) temelječih na pametnih telefonih (Al-

Hamad et al., 2014). 

Koliko daleč po svoji uporabnosti seže fotografija, izdelana s pametnim telefonom, na področju 

možnosti zajema topografskih sprememb je več opisano v znanstvenem članku nastalem v okviru teka 

projekta: Triglav Čekada, Novak, Oven (2021).  

  



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

113 

4.3.2 Testne fotografije in nastavitev lokacije 

Pri testiranju prototipa aplikacije z različnimi fotografijami smo imeli na razpolago fotografije 

pridobljene z različnimi znamkami pametnih telefonov: Lenovo, Huawei in Samsung. Predvidevamo, 

da bo večina prostovoljnih fotografij narejena s pametnimi telefoni, zato smo jih vključili v testiranje.  

Z ustreznimi nastavitvami glede lokacije hkrati na pametnem telefonu in znotraj aplikacije fotoaparata 

lahko ob ekspoziciji k metapodatkom fotografije vključimo tudi podatke o lokaciji, s katere je bila 

fotografija posneta, kar nam postopek interaktivne orientacije fotografije zelo pohitri. Da to dosežemo 

je potrebno pred fotografiranjem aktivirati parametre za lokacijo na dveh nastavitvah: 

o znotraj aplikacije fotoaparata: dotik na ikonco »Kamera« (vklop fotoaparata) ->  

»Nastavitve« -> »Shrani lokacijo« (vklop) in hkrati še 

o v splošnih nastavitvah pametnega telefona: dotik na »Nastavitve« -> »Lokacija« -> 

»Vklopljeno« (vklop) 

Podatki o lokaciji fotografije se zapišejo med metapodatke, ki so del slikovnega formata (npr. JPEG). 

Metapodatke lahko enostavno preverimo z desnim klikom na datoteko fotografije v »Raziskovalcu« (v 

primeru Windows). Odpre se nam dialogno okno, na koncu katerega se nahaja ukaz »Lastnosti« 

(spodanj slika levo). S klikom na ukaz »Lastnosti«, se odpre dialogno okno, kjer kliknemo na zavihek 

»Podrobnosti«, kjer so zbrani vsi metapodatki o fotografiji, meddrugim tudi 3D podatki o lokaciji 

fotografije ob ekspoziciji (»GPS«) (spodnja slika desno): 

 

Slika 38: Pregled metapodatkov mobilne fotografije in podatki o lokaciji v času ekspozicije 

Na voljo je tudi nekaj prostodostopnih spletnih programov, kjer lahko preverimo ali fotografija vsebuje 

lokacijske podatke, kot na primer »Metadata2go«, »PIC2MAP«, in drugi. 

Grafična kontrola lokacije na zemeljvidu kaže na zadovoljivo določene koordinate lokacije fotografije, 

kar postopek interaktivne orientacije fotografije pohitri: 
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Slika 39: Grafična kontrola lokacije mobilne fotografije, vir: https://www.pic2map.com/ 

4.3.3 Testni lidarski ali podobni podatki 

Pri testiranju prototipa aplikacije z lidarskimi in njim podobnimi podatki smo uporabili tri podatkovne 

izdelke lidarskih podatkov, in sicer DMR1, GKOT in OTR: 

• DMR - digitalni model reliefa je interpolacija reliefa na osnovi točk OTR, ki je zapisana v pravilno 

mrežo 1 m × 1 m. Shranjen je v ASCI datoteki. 

• GKOT - georeferenciran in klasificiran oblak točk. V njem so točke klasificirane na tla, stavbe, 3 

različni tipi vegetacije (nizka, srednja in visoka). 

 
Slika 40: Primer georeferenciranega in klasificiranega oblak točk (GKOT) 

• OTR - oblak točk reliefa je izdelek, kjer so shranjene samo točke, ki so bile klasificirane kot tla, 

vse ostale točke so pobrisane. 

 

Slika 41: Oblak točk reliefa (OTR) s povečano višinsko predstavo. 

Za namen ocene kakovosti vzdrževanja topografskih podatkov preko monoslikovne interaktivne 

ortientacije smo izbrali območja, ki imajo že zajeto topografsko vsebino v bazi DTM oz. DTK50 in ju 

medsebojno primerjali, kot tudi območja, katerih topografska vsebina v bazi še ni ažurirana. 

https://www.pic2map.com/
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4.3.4 Test 1 – »Bloke« 

V fazi določevanja identičnih območij DTM in DTK50, kjer je stanje topografskih podatkov na obeh 

nivojih merila najbolj neažurno, smo izbirali med območji, ki so bila posneta v okviru Cikličnega 

aerofotografiranja Slovenije (CAS) 2020.  

S primerjavo stanja ažurnosti topografskih podatkov DTK5 oz. DTM (Digitalni Topografski Model) z 

območjem CAS iz leta 2020 (spodnja slika) smo iskali potencialna območja, kjer je stanje v bazi DTM 

najbolj neažurno. 

 

Slika 42: Stanje ažurnosti listov DTM (DTK5) (vir: GURS). 
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Slika 43: Območja aerofotografiranja CAS v letu 2020 (temno modro) (vir: GURS) in razdelitev na liste DTK5 s trigonometričnimi 
sekcijami (svetlo modro) (vir: GURS). 

 

Pri izboru testnega območja listov smo upoštevali predvsem starost topografske vsebine na listu DTK5 

in pripadnost teh listov letošnjemu CAS. Najnovejši ortofoti so nam služili kot pokazatelji dejanskih 

sprememb v prostoru ter za izdelavo visokoločljivega sintetičnega ortofota na osnovi posnetkov 

Snetinel-2 z uporabo super-ločljivostnih generativnih nasprotniških mrež. 

Dodaten kriterij za izbiro testnega območja je bila tudi bližina Geodetskega Inštituta Slovenije zaradi 

morebitnih ponovitev fotografiranja terena. 

Na področju vzdrževanja DTM je bil v letu 2020 zajem ustavljen zaradi situacije s COVID-19. Predviden 

je bil zajem listov tam, kjer do sedaj še niso bili zajeti v cilju, da se z listi DTM pokrije celotna Slovenija 

(na sliki zgoraj »Predlog 2020, 220 listov«). Posledično temu je bil ta izbor listov DTK5 v fazi določevanja 

testnega območja izključen. 

Ravno tako smo s primerjavo stanja ažurnosti topografskih podatkov DTK50 z območjem CAS iz leta 

2020 (spodnja slika) iskali potencialna območja, kjer je stanje topografskih podatkov v bazo DTK50 

najbolj neažurno. 
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Slika 44: Stanje ažurnosti listov DTK50 (vir: GIS). 

 

Slika 45: Območja aerofotografiranja CAS leta2020 (temno modro) (vir: GURS) in razdelitev na liste DTK50 (oranžno) (vir: 
GURS). 

Po podatkih iz leta 2020 je v načrtu vzdrževanja DTK50 ažuriranje dveh listov, in sicer list št. 6 Šentilj v 

Slovenskih goricah in list št. 18 Ljutomer, ki pa se nahajata izven letošnjega CAS.  

Pri iskanju kompromisa med vsemi zastavljenimi kriteriji: »starost_DTK5« Ո »starost_DTK50« Ո 

»najnovejši_CAS_2020« Ո »bližina_GI«, smo se odločili za testno območje, ki obsega tri liste DTM: 

E0304, E0443 in E0444, ki datirajo v leto 2006 in se nahajajo na listu DTK50 št. 48 Cerknica, ki je bil 

nazadnje ažuriran v letu 2010. Položaj listov prikazuje spodnja slika. 
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Slika 46: Položaj izbranega testnega območja DTK5: E0304, E0443, E0444 na DTK50 št. 48 Cerknica (vir: GI). 

    

Slika 47: Prikaz območja izbranih treh listov DTK5 z vsebino cest in stavb iz DTM5 (vir: GURS) in OF(levo) ter DTK50 (desno) 
(vir: GURS). 

Kot potencialna območja za izvedbo testiranja, smo izbrali deset lokacij za izvedbo fotografiranja, v ožji 

izbor za izvedbo testiranja so bile uvrščene lokacije št. 3 in 4, kot prikazuje spodnja preglednica. V 

preglednici je prikazana lokacija na ortofotu, izbira objekta fotografiranja, številke pripadajočih 

fotografij ter koordinate (N, E) stojišča ob ekspoziciji oz. zajemu fotografije. 
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Preglednica 22: Prikaz lokacij za izvedbo testiranja z manualno interaktivno orientacijo. 

4.3.4.1 Lokacija št. 3 

4.3.4.1.1 Vhodni podatki 

• Fotografija: DSC_5595.jpg 

• DMR1 za sledeče km2: 

o 462_70 

o 461_70 

  

Slika 48: Stojišče in smer fotografiranja (rdeči krogec) ter izbrani podatki DMR1: 462_70, 461_70 (rumene kljukice) (levo) ter 
prikaz lidarskega senčenja DMR1 (PAS) širšega območja z lokacija ekspozicije fotografije (rdeči krogec) (vir: podlaga LIDAR 
ARSO). 

• GKOT (D96) in OTR (D96) – območje izreza podatkov GKOT in OTR v vidnem polju izbrane 

fotografije: 
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Slika 49: Območje izreza podatkov GKOT in OTR (rdeče) na območju km2 z oznako 461_70 (vir: GI). 

   

Slika 50: Fotografija (levo), izgled podatkov izreza GKOT, kot jih nakazuje upodobljen teren na fotografiji (sredina) in del izreza 
GKOT pobliže – bližnji objekti in vegetacija upodobljeni tudi na fotografiji (desno) (vir: GI). 

   

Slika 51: Fotografija (levo), izgled podatkov izreza OTR, kot jih nakazuje upodobljen teren na fotografiji (sredina) in del izreza 
OTR pobliže – bližnji objekti in vegetacija upodobljeni tudi na fotografiji (desno) (vir: GI). 

 

4.3.4.1.2 Rezultati obdelave 

Ob spreminjanju zunanje orientacije fotografije in merila s pomočjo linijskih objektov (osi cest) iz DTM 

je bil izveden optimalen numerični vklop lidarskih podatkov. Na spodnjih treh slikovnih prikazih je 

razviden optimalen vklop DMR1 in GKOT z detajlom vegetacije, ki nakazuje, da je optimalen vklop 

dosežen na celotnem območju lidarskih podatkov. 
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Slika 52: Prikaz vklopa cest z interaktivno orientacijo in v manjšem orientacijskem oknu prikazane ceste na ortofotu s stojiščem 
in tarčo-smer pogleda (vir: GI). 

 

Slika 53: Prikaz vklopa DMR1 in cest z interaktivno orientacijo (vir: GI). 

   

Slika 54: Prikaz vklopa GKOT in cest z interaktivno orientacijo (desno) in pobliže prikazan detajl-vegetacija vklopa (sredina, 
levo) (vir: GI). 
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4.3.4.2 Lokacija št. 4 

4.3.4.2.1 Vhodni podatki 

• Fotografija: DSC_5655.jpg 

• DMR1 za sledeče km2: 

o 459_71 

o 460_71 

 

Slika 55: Stojišče in smer fotografiranja (rdeči krogec) ter izbrani podatki DMR1: 459_71, 460_71 (rumene kljukice) (levo) ter 
prikaz lidarskega senčenja DMR1 (PAS) širšega območja z lokacija ekspozicije fotografije (rdeči krogec) (vir: podlaga LIDAR 
ARSO). 

• GKOT (D96) in OTR (D96) –  območje izreza podatkov GKOT in OTR v vidnem polju izbrane 

fotografije: 

 

Slika 56: Območje izreza podatkov GKOT in OTR (rdeče) na območju km2 z oznako 459_71 (vir: GI). 

   

Slika 57: Fotografija (levo), izgled podatkov izreza GKOT, kot jih nakazuje upodobljen teren na fotografiji (sredina) in del izreza 
GKOT pobliže – bližnji objekti in vegetacija upodobljeni tudi na fotografiji (desno) (vir: GIS). 
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Slika 58: Fotografija (levo), izgled podatkov izreza OTR, kot jih nakazuje upodobljen teren na fotografiji (sredina) in del izreza 
OTR pobliže – bližnji objekti in vegetacija upodobljeni tudi na fotografiji (desno) (vir: GI). 

 

4.3.4.2.2 Rezultati obdelave 

Ob spreminjanju zunanje orientacije fotografije in merila s pomočjo linijskih objektov (osi cest) iz DTM 

je bil izveden optimalen vklop lidarskih podatkov. Na spodnjih treh slikovnih prikazih je razviden 

optimalen vklop DMR1 in GKOT z detajlom cerkvenega zvonika, ki nakazuje, da je optimalen vklop 

dosežen na celotnem območju izrezanih lidarskih podatkov. 

 

Slika 59: Prikaz vklopa cest z interaktivno orientacijo in v manjšem orientacijskem oknu prikazane ceste na  s stojiščem in tarčo-
smer pogleda (vir: GI). 
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Slika 60: Prikaz vklopa DMR1 in cest z interaktivno orientacijo (vir: GI). 

 

Slika 61: Prikaz vklopa GKOT in cest z interaktivno orientacijo (desno) in pobliže prikazan detajl-cerkveni zvonik vklopa (levo) 
(vir: GI). 

4.3.5 Test 2 – »Muta« 

Pri izbiri drugega testnega območja, smo tako kot v primeru Testa 1, upoštevali starost topografske 

vsebine na DTM (slika 42) in pripadnost teh listov čim novejšemu CAS. Kriterij pri izbiri območja je bila 

tudi starost topografskih podatkov DTK50 (Slika 44). Iskali smo torej območja, kjer je stanje 

topografskih podatkov tako v bazi DTM in DTK50 najbolj neažurno. 

Izbrano območje se v večjem delu nahaja na listu DTK50 št. 05, posodobljenem v letu 2006, delno pa 

tudi na območju lista DTK50 št. 15, obnovljenem leta 2016. Omejili smo se na območje znotraj občine 

Muta in sicer na liste DTK5: G1034, G1035, G1036, G1044, G1045 in G1046. Lista G1034 in G1044 sta 

bila nazadnje ažurirana leta 2005, preostali listi pa leta 2003.  

Aerofotografiranje CAS je bilo na tem območju nazadnje izvedeno v letu 2019. Topografske 

spremembe smo zaznali s primerjavo že zajetih vsebin na DTM/DTK50 z najnovejšim dejanskim 

stanjem v naravi, vidnim iz ortofota. 
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Nekaj teh sprememb smo potem na terenu fotografirali s pametnim telefonom z namenom kasnejše 

interaktivne orientacije. V preglednici je prikazana lokacija na ortofotu, izbira objekta fotografiranja, 

številke pripadajočih fotografij ter koordinate (N, E) stojišča ob ekspoziciji oz. zajemu fotografije.  

 

 

 

Preglednica 23: Prikaz lokacij za izvedbo testiranja z manualno interaktivno orientacijo. 
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4.3.5.1 Lokacija št. 1 

4.3.5.1.1 Vhodni podatki 

• Fotografija: IMG_20201028_150550.JPG 

• DMR1 za sledeče km2: 

o 510_163 

o 511_163 

  

Slika 62: Stojišče in smer fotografiranja (rdeči krogec) ter izbrani podatki DMR1: 510_163, 511_163 (levo) ter prikaz lidar 
senčenja širšega območja z lokacija ekspozicije fotografije (rdeči krogec) (vir: podlaga LIDAR ARSO). 

 

 

Slika 63: Območje izreza podatkov GKOT in OTR (rdeče) na območju km2 z oznako 510_163 in 511_163 (vir: GI). 

 

   

Slika 64: Fotografija (levo), izgled podatkov izreza GKOT, kot jih nakazuje upodobljen teren na fotografiji (sredina) in del izreza 
GKOT pobliže – bližnji objekti in vegetacija upodobljeni tudi na fotografiji (desno) (vir: GIS). 
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4.3.5.1.2 Rezultati obdelave 

Ob spreminjanju zunanje orientacije fotografije in merila s pomočjo linijskih objektov (osi cest) iz DTM 

je bil izveden optimalen vklop lidarskih podatkov. Na spodnjih treh slikovnih prikazih je razviden 

optimalen vklop DMR1 in GKOT z detajlom strehe, ki nakazuje, da je optimalen vklop dosežen na 

celotnem območju izrezanih lidarskih podatkov. 

 

Slika 65: Prikaz vklopa DMR1 in cest z interaktivno orientacijo (vir: GI). 

 

 

Slika 66: Prikaz vklopa GKOT in cest z interaktivno orientacijo (desno) in pobliže prikazan detajl-streha stavbe vklopa (levo) 
(vir: GI). 
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4.4 Zaključek – združevanje VGI z lidarskimi in lidarju podobnimi podatki 

Aplikacija za interaktivno orientacijo nam omogoča spreminjanje zunanje orientacije fotografije 

(stojišče ob ekspoziciji, azimut, naklon in zasuk) ter spreminjanje merila tako, da se sprotno računsko 

spreminja geometrija lidarskih podatkov v centralni projekciji fotografije. Fotografija je statična in se 

ne spreminja. S spreminjanjem predhodno navedenih parametrov nam postopek interaktivne 

orientacije, omogoča optimalen numerični vklop lidarskih podatkov v centralno projekcijo fotografije.  

S pomočjo obdelave testnih fotografij, ki prikazujejo testna območja Bloke in Muta, smo s primerjavo 

rezultatov, ki smo jih dobili, ko smo uporabili različne lidarske podatke (DMR, OTR, GKOT), ugotovili, 

da ročna interaktivna orientacija omogoča zadovoljivo izvedbo orientacije za naše potrebe.  

Aplikacijo bomo uporabili za izmero topografskih novosti na fotografijah, ki jih bomo pridobili od 

kontroliranih množic prostovoljcev. 

Predvidevamo, da se bodo na prostovoljnih fotografijah pojavljali tudi objekti, ki bodo upodobljeni na 

fotografiji, ne bodo pa upodobljeni v lidarskih in njim podobnih podatkih in 3D digitalizacija ne bo 

možna. Vendar pa nam prostovoljne fotografije takega tipa nudijo dragoceno informacijo o nastali 

spremembi v prostoru, ki jo je potrebno vnesti v topografske podatkovne baze. Slednje je indic za 

izvedbo standardizirane fotogrametrične izmere oz. ažuriranje atributnih podatkov, skladno z 

metodologijo vzdrževanja DTM oz. DTK50. V primeru, če fotografije v svojih spremljajočih 

metapodatkih vsebujejo tudi podatke o lokaciji fotografije ob ekspoziciji (N, E), nam le-te služijo, kot 

zanesljiv in neposreden indikator na katerih listih DTM oz. DTK50 prihaja do največjih sprememb v 

prostoru, ki bi jih bilo potrebno prioritetno ažurirati po ustaljeni – klasični metodologiji. 
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5 TESTIRANJE ZASNOVE 

V tem poglavju bomo opisali načrtovanje ter izvedbo treh simuliranih kampanj zbiranja prostovoljnih 

geografskih informacij v obliki fotografij, ki bodo prikazovale različne spremembe v prostoru.  

5.1 Načrtovanje nadzorovanega zbiranja VGI 

Ker množična nacionalna kampanja zbiranja VGI ne more biti del aplikativnega raziskovalnega projekta, 

bo testiranje zasnove temeljilo na omejeni in simulirani kampanji, ki bo vključevala strokovnjake, 

študente in nadzorovano množico prostovoljcev.  

Prioritete pilotov: 

• izbrane vrste topografskih sprememb, ki jih lahko upodobimo na kartah meril 1 : 5000 in 

1 : 50 000: stavbe, ceste, vodotoki, 

• nivo podrobnosti oz. merilo kart za katero bomo zbirali podatke: prioritetno 1 : 5000, saj za 

merilo 1 : 50 000 podatke lahko privzamemo iz 1 : 5000, 

• možnosti vključitve/nagovora čim večjega števila nadzorovanih prostovoljcev, prostovoljce 

bomo nagovarjali v naslednjem vrstnem redu: uslužbenci GI, uslužbenci FERU, študenti FERI in 

FGG, uslužbenci GURS in člani geodetskih društev itd., 

• delitev izbranih prostovoljcev na strokovnjake in nestrokovnjake (npr. uslužbenci GI 

strokovnjaki za topografijo, uslužbenci FERI nestrokovnjaki za topografijo) 

• vodili bomo različne statistike, prvenstveno o: 

o o tipu in aktivnosti prostovoljca, 

o pokritosti testnega območja z v pilotu pridobljenimi podatki, 

o o količini prejetih podatkov ter deležu podatkov, ki jih lahko obdelamo z v prejšnjem 

poglavju opisano metodo monoslikovne interaktivne orientacije, 

o o uporabnosti tako pridobljenih podatkov (pridobljeni podatki za spremembe na 

območjih, ki še niso ažurirana napram pridobljenim podatkom za spremembe na 

območjih, ki so se pred kratkim ažurirala). 

Pred podrobnim načrtovanjem nadzorovanega zbiranja VGI, pa moramo pripraviti še kontrolne vzorce, 

ki nam bodo pomagali oceniti pravilnost in popolnost sprememb, ki jih bomo pridobili iz fotografij, ki 

jih bodo posredovali prostovoljci. Kot osnovni vir za kontrolo bomo vzeli državni ortofoto CAS. V 

poglavju 2 opisujemo razvoj sintetičnega ortofota iz Sentinel-2 posnetkov, ki ga bomo uporabili tudi 

kot enega izmed kontrolnih podatkov.  

 

Pri načrtovanju in izvedbi nadzorovanega zbiranja VGI podatkov za kartografijo si lahko pomagamo s 

primeri tuje prakse. V spodnjih člankih avtorjev tega poročila so podani že glavni poudarki: 

• Triglav Čekada, M., Radovan, D. (2019): Primerjava uporabe prostovoljnih geografskih 

informacij za spremljanje poplav in potresov. Geografski vestnik: časopis za geografijo in 

sorodne vede 

• Triglav Čekada, M, Lisec, A. (2019): Priložnost za uporabo prostovoljnih geografskih 

informacij v okviru nacionane porostorske podatkovne infrastrukture. Geodetski vestnik, št. 

63/2, 199-212. 
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Glavni poudarki: 

• navodila za prostovoljce morajo biti čim bolj kratka in enostavno razumljiva, 

• potrebno je intenzivno obveščanje o akciji, 

• med prostovoljci je manjšina takih, ki so zelo aktivni in oddajo veliko število željenih 

podatkov ter večina, ki odda samo en podatek. 
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5.2 Pilotna testiranja: nadzorovano zbiranje VGI in obdelava 

5.2.1 Prvo pilotno zbiranje fotografij sprememb  

5.2.1.1 Načrtovanje akcije 

V prvi simulirani kampanji smo kot testno množico prostovoljcev izbrali uslužbence Geodetskega 

inštituta (v nadaljevanju GI) in uslužbence Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (v 

nadaljevanju FERI).  

V poglavju 3 so opisani rezultati ankete, kjer je je na vprašanje »Kako bi najraje sporočili 

spremembo/napako na karti oz. zemljevidu« približno 38 % anketirancev odgovorilo, da bi opis 

spremembe najraje poslali po e-pošti. Zato smo pri izvedbi prvega pilotnega testiranja nadzorovanega 

zbiranja prostovoljskih fotografij sprememb v prostoru kot primarni kanal pošiljanja fotografij izbrali 

e-pošto. Tekom akcije zbiranja prostovoljskih fotografij smo dodali še možnost pošiljanja podatkov 

preko dveh aplikacij za komuniciranje (več v poglavju 3.2.3), ki omogočajo pošiljanje fotografij 

(WhatsApp, Viber), saj je nekatere sodelavce zanimalo ali lahko fotografije pošljejo tudi na ta hitrejši 

način. 

Osnovni cilj pilotnega testa je bil pridobiti informacijo o tem kaj lahko iz poslanih fotografij zajamemo 

oz. uporabimo pri posodabljanju državnih kart merila 1 : 5000.  

V skladu s poglavjem 2.1.5 smo se pri izvedbi pilotnega testiranja osredotočili na tri objektna področja 

in sicer:  

 

Preglednica 24: Objektna področja in objektni tipi merila 1:5000, za katere bomo preverjali možnost uporabe VGI pri 
ažuriranju. 

Po podrobnem pregledu objektnega kataloga smo ocenili, da bi lahko iz prejetih fotografij za 

posamezni objektni tip ocenili naslednje tematske atribute: 

Objekti tip Potencialni tematski atributi 

101 Stavba VRSTA_STAV (vrsta stavbe) 
RABA_STAV (raba stavbe) 
STAN_KONST (stanje konstrukcije) 

102 Druga zgradba VRSTA_ZGR (vrsta zgradbe) 
STAN_KONST (stanje konstrukcije) 

103 Naprava VRSTA_NAP (vrsta naprave) 
STAN_KONST (stanje konstrukcije) 

201 Cesta KAT_CES (kategorija ceste) 
VRSTA_CES (Vrsta ceste) 
USTORJ_CES (ustroj ceste) 
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TIPOBJ_CES (tip premostitvenega objekta) 
STANJE_CES (stanje ceste) 

202 Cestna površina VRSTA_CPOV (vrsta cestne površine) 

203 Železnica VRSTA_ZEL (vrsta železnice) 
KAT_PROGE (kategorija proge) 
STEV_TIR (število tirov) 
TIPOBJ_ZEL (tip premostitvenega objekta) 
STANJE_ZEL (stanje železnice) 

204 Žičnica VRSTA_ZIC (vrsta žičnice) 
STANJE_ZIC (stanje žičnice) 

601 Površina v 
skupni rabi 

VRSTA_RABE (vrsta rabe) 
MET_ZAJ (metoda zajema) 

Preglednica 25: Objektni tipi in potencialni tematski atributi 

 

V poglavju 2.1.5.2. smo si za vsakega izmed naštetih objektnih tipov zastavili raziskovalni vprašanji: 

- Geometrija: Ali lahko raznovrsten vir podatkov nadomesti fotogrametrični zajem izbranega 

objektnega tipa (stavbe, ceste, cestne površine itd.) iz osnovnega vira? 

- Tematski atributi: Ali lahko interpretiramo atribute objektnega tipa na fotografiji? 

Na podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj ter glede na izkušnje s programom za monoslikovno 

interaktivno orientacijo bomo prejete fotografije sprememb razvrstili v 4 kategorije: 

Kategorija Opis Primer 

1 Fotografijo lahko orientiramo s 
programom za IOR ter pridobimo 
predpisano geometrijo in nekatere 
tematske atribute 

Novozgrajeni in obstoječi/obnovljeni 
objekti 

2 Fotografijo lahko orientiramo s 
programom za IOR ter pridobimo lokacijo 
spremembe (točkovni atribut) in nekatere 
tematske atribute 

Porušene stavbe 

3 Fotografije ne moremo orientirati s 
programom za IOR, lahko pa iz nje 
pridobimo nekatere tematske atribute 

Novozgrajeni in obstoječi/obnovljeni 
objekti + porušene stavbe 

4 Fotografija je neuporabna Fotografija slabše kakovosti, ki je ne 
moremo orientirati ali iz nje razbrati 
atributov. 
Fotografija spremembe, ki je 
neuporabna za posodabljanje DTM5 
(npr. nova fasada) 

Preglednica 26: Kategorije uporabnosti prejetih fotografij VGI. 

Kljub temu, da so fotografije iz kategorije 4 za namen našega projekta neuporabne, pa bi jih lahko 

uporabili za preverjanje atributov za druge baze podatkov GURS. 
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5.2.1.2 Potek akcije 

Izbrano testno množico prostovoljcev smo o akciji zbiranja prostovoljskih fotografij topografskih 

sprememb obvestili preko elektronske pošte. Prošnjo (slika 67) o zbiranju prostovoljskih fotografij smo 

poslali 56 uslužbencem GI in 25 uslužbencem FERI. 

 

Slika 67: Prošnja za posredovanju fotografij o spremembah v prostoru. 

Po dveh tednih zbiranja smo prejeli fotografije 12 prostovoljcev. Odločili smo se, da akcijo zbiranja 

fotografij podaljšamo za teden dni, do 19. 3. 2021. Celotni testni množici smo poslali e-pošto (slika 68), 

v kateri smo jih obvestili o podaljšanju akcije zbiranja fotografij in izpostavili nekatera ključna navodila. 

 

Slika 68: Obvestilo o podaljšanju akcije zbiranja fotografij o spremembah v prostoru. 
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5.2.1.3 Rezultati 1. nadzorovanega zbiranja fotografij 

V treh tednih smo prejeli skupno 148 fotografij od 20 prostovoljcev. Veliko prostovoljcev je isto 

spremembo slikalo večkrat iz istega stojišča oz. iz različnih stojišč. Izmed 148 prejetih fotografij smo 

tako pridobili podatke o 87 topografskih spremembah. 90 fotografij oz. 49 sprememb smo prejeli od 

16 uslužbencev GI, 58 fotografij oz. 38 sprememb pa od štirih uslužbencev FERI (Slika 69).  

Največje število fotografij poslanih od enega prostovoljca je 33, najmanjše pa ena. V štirih primerih sta 

bili na isti fotografij zajeti dve spremembi v naravi.  Prav tako se je štirikrat zgodilo, da smo prejeli 

fotografije iste topografske spremembe od dveh prostovoljcev.  

 

Slika 69: Lokacije topografskih sprememb glede na institucijo (rdeči krogi – prostovoljci GI, zeleni krogi – FERI). (Vir 
kartografske podlage: DPK 1.000.000, GURS). 

 

Slika 70 prikazuje lokacijo zajema fotografij sprememb, ločeno po posameznem prostovoljcu.  
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Slika 70: Lokacije topografskih sprememb glede na posameznega prostovoljca (Vir karto. podlage: DPK 1.000.000, GURS). 

V preglednici 27 so podani tipi sprememb v prostoru, ki so jih poslali prostovoljci in število sprememb, 

ki pripada posameznemu objektnemu tipu. 

Objektni tip GI FERI Skupno Skupno [%] 

101 Stavba 35 15 50 57,5 

201 Cesta 12 22 34 39,1 

202 Cestna površina 1 1 2 2,3 

Grajen vodni objekt 1 0 1 1,1 

Skupaj 49 38 87  

Preglednica 27: Objektni tipi sprememb v prostoru, ki so jih poslali prostovoljci in število sprememb. 

Skoraj 60 % fotografij se uvršča v objektni tip 101 stavbe, sledijo ceste z nekaj več kot 39 % ter cestne 

površine z dobrima 2 %. Prejeli smo tudi prikaz spremembe, ki se uvršča v objektno področje 

hidrografija, ki pa v trenutni metodologiji za zajem DTM ni opredeljeno kot predmet zajema. Podatki 

za področje hidrografije se vzdržuje ločeno po svojih predpisih in se v Zbirko topografskih podatkov 

merila 1 : 5000 le privzamejo. Fotografij sprememb, ki jih lahko uvrstimo v objektne tipe 102, 103, 203, 

204 in 601 (preglednica 24) nismo prejeli od nobenega prostovoljca. 

V preglednici 28 je razvidno prek katerih medijev/aplikacij za komuniciranje so bile fotografije 

sprememb poslane in v kakšnem številu.  

Medij GI FERI Skupaj Skupaj [%] 

e-pošta 54 18 72 48,6 

Viber 24 40 64 43,2 

WhatsApp 12 0 12 8,1 
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Preglednica 28: Pregled medijev preko katerih so bile posredovane fotografije in v kakšnem številu. 

Skoraj polovica fotografij topografskih sprememb je bila poslana preko e-pošte, preostali del pa preko 

aplikacij Viber in WhatsApp. Informacijo o možnosti pošiljanja fotografij preko aplikacij Viber in 

WhatsApp smo poslali z zamikom. Sklepamo, da bi bilo preko omenjenih aplikacij poslanih več 

fotografij, če bi prostovoljce o tej možnosti obvestili na začetku akcije.  

V sporočilu poslanem prostovoljcem smo zapisali, naj nam poleg fotografije pošljejo tudi podatek o 

lokaciji spremembe/zajema fotografije. Podatek o približni lokaciji potrebujemo v postopku izvedbe 

monoslikovne interaktivne orientacije. V preglednici 29 je podano na kakšen način so prostovoljci 

podatek o lokaciji spremembe posredovali.  

 Lokacija podana GI FERI  Skupaj Skupaj [%] 

v metapodatkih fotografije 24 51 75 50,7 

opisno 19 3 22 14,9 

prikaz na karti 0 0 0 0,0 

metapodatki + opisno 1 0 1 0,7 

metapodatki + prikaz na karti 0 0 0 0,0 

opisno + prikaz na karti 18 0 18 12,2 

metapodatki + opisno + prikaz na karti 15 0 15 10,1 

ni podatka o lokaciji 13 4 17 11,5 

Preglednica 29: Različni načini, ki so jih prostovoljci uporabili pri pošiljanju lokacije sprememb/zajema fotografije. 

V največ primerih je bila lokacija zajema podana v metapodatkih fotografije. Nekateri prostovoljci so 

lokacijo podali na en način, preostali pa so uporabili različne kombinacije (opisno + prikaz na karti ipd.). 

V 15 primerih so prostovoljci podali lokacijo s kombinacijo treh načinov in sicer je bila lokacija shranjena 

v metapodatkih fotografije, poleg tega pa so spremembo podali še opisno in s prikazom na karti. 17 

fotografij je bilo poslanih brez informacije o lokaciji oz. je bila opisana lokacija presplošna, da bi lahko 

natančno locirali spremembo v prostoru. Take prostovoljce smo individualno kontaktirali, da smo 

preko nadaljnje korespondence ugotovili, katero spremembo prikazujejo poslane fotografije. 

V prvem delu dotičnega poglavja smo razložili, da bomo prejete fotografije umestili v štiri različne 

kategorije glede na uporabnost za nadaljnjo obdelavo (preglednica 24). Preglednica 30 prikazuje delež 

prejetih fotografij znotraj posamezne kategorije. 

Kategorija  GI FERI  Skupaj  Skupaj [%] 

1 Fotografijo lahko orientiramo s programom 
za IOR ter pridobimo predpisano geometrijo 
in nekatere tematske atribute 

64 43 107 72,3 

2 Fotografijo lahko orientiramo s programom 
za IOR ter pridobimo lokacijo spremembe 
(točkovni atribut) in nekatere tematske 
atribute 

2 10 12 8,1 

3 Fotografije ne moremo orientirati s 
programom za IOR, lahko pa iz nje 
pridobimo nekatere tematske atribute 

19 4 23 15,5 

4 Fotografija je neuporabna 5 1 6 4,1 

Preglednica 30: Prejete fotografije porazdeljene v kategorije uporabnosti. 
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Iz preglednice je razvidno, da lahko več kot 2/3 prejetih fotografij umestimo v kategorijo 1, kar pomeni, 

da lahko te fotografije orientiramo, pridobimo geometrijo in nekatere tematske atribute. Manj kot 5 % 

fotografij ni uporabnih za nadaljnjo obdelavo (kategorija 4), preostale fotografije pa so se porazdelile 

med kategoriji 2 in 3. V kategorijo 2 se uvrščajo fotografije, ki jih lahko orientiramo s programom za 

monoslikovno interaktivno orientacijo, pridobimo lokacijo spremembe (točkovni atribut) in nekatere 

tematske atribute. V kategorijo 3 spadajo fotografije, ki jih ne moremo orientirati s programom za 

monoslikovno interaktivno orientacijo, lahko pa iz njih pridobimo nekatere tematske atribute. 

V nadaljevanju projekta bomo izbrane fotografije, ki spadajo v kategorijo 1, obdelali s pomočjo 

interaktivne orientacije in ocenili točnost tako izmerjenih geometrijskih podatkov za namene 

posodabljana kart merila 1 : 5000. 

V nadaljevanju projekta bomo izvedli še eno akcijo nadzorovanega zbiranja VGI, v kateri bo testna 

množica sestavljena iz izbrane skupine študentov FERI in študentov Fakultete za gradbeništvo in 

geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG). Zanimivo bo primerjati podatke prejete od različnih prostovoljcev 

in kako npr. različna znanja, starostne skupine ipd. vplivajo nanje.  

V prvem pilotnem projektu smo imeli dve skupini prostovoljcev. Na eni strani uslužbence GI, ki imajo 

več strokovnega znanja in izkušenj na področju ter uslužbence FERI, ki z omenjeno tematiko nimajo 

toliko stika. Večjih razlik nismo opazili, edina stvar ki bi jo lahko izpostavili je ta, da so se uslužbenci GI 

velikokrat poslužili tudi prikaza lokacije spremembe na karti, medtem ko so uslužbenci FERI lokacijo v 

veliki večini primerov vklopili na telefonu in je bila potem avtomatsko zapisana v metapodatkih 

fotografij. 

5.2.1.3.1 Primerjava 1. nadzorovanega zbiranja z ortofotom CAS 

Primerjavo smo izvedli v marcu 2021. Za primerjavo smo vzeli zadnje stanje ortofota, ki je bilo takrat 

na voljo. 

 

Slika 71: Letnice snemanja ortofota CAS, ko smo izvedli primerjavo (marec 2021). 
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Slika 72: Prikaz sprememb, ki se že oz. se še ne nahajajo na najnovejšem ortofotu CAS (stanje marec 2021). 

Ugotovili smo, da večji delež sprememb še ni viden na najnovejšem ortofotu in sicer je takšnih 

sprememb 53. 27 sprememb je že vidnih, za sedem sprememb pa ni bilo podane lokacije (Slika 72).  

Slika 73 prikazuje primerjavo sprememb z ortofotom glede na sodelujoči instituciji: 

• 32 od 45 sprememb (71 %), ki smo jih prejeli od zaposlenih na GI, še ni vidnih na najnovejšem 

ortofotu. Za 4 spremembe ni bilo podatka o lokaciji, zato primerjava ni bila mogoča.  

• 22 od 35 sprememb (63 %), ki smo jih prejeli od zaposlenih na FERI, prav tako še ni vidnih na 

najnovejšem ortofotu. 3 spremembe niso imele podatka o lokaciji (Preglednica 31). 

 

 

Preglednica 31: Vidnost sprememb na ortofotu CAS glede na inštitucijo. 

Stanje GI FERI 

Sprememba je vidna na ortofotu 13 13 

Sprememba ni vidna na ortofotu 32 22 

Lokacija spremembe ni znana 4 3 
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Slika 73: Prikaz sprememb, ki se že oz. se še ne nahajajo na najnovejšem ortofotu CAS (primerjava zaposleni na GI in FERI). 
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5.2.2 Drugo nadzorovano zbiranje fotografij sprememb 

5.2.2.1 Načrtovanje akcije 

V drugi simulirani kampanji smo kot testno množico prostovoljcev izbrali študente enega letnika 

Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (FGG) ter študente enega letnika Fakultete za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko (FERI). Akcija zbiranja fotografij je bila izvedena v okviru praktičnih vaj na 

omenjenih fakultetah kot prostovoljna vaja.  

5.2.2.2 Potek akcije 

Študenti so prejeli navodila za izvedbo vaje preko spletne učilnice. Navodila glede točkovanja so se 

med fakultetama razlikovale, v skladu z zahtevami asistentov/profesorjev. 

Navodila so bila poslana 8 študentom FGG in 40 študentom FERI. Fotografije z opisi so naložili na 

spletno učilnico, priložili pa so tudi izpolnjeno anketo z odgovorom, katero platformo oziroma 

aplikacijo bi najraje izbrali za pošiljanje fotografij sprememb, če bi lahko izbrali poljubno aplikacijo 

(Slika 73). 

 

Slika 74: Anketa, ki so jo izpolnili študenti FGG in FERI 2. nadzorovane akcije zbiranja fotografij VGI . 

5.2.2.3 Rezultati 2. nadzorovanega zbiranja fotografij 

Prejeli smo skupno 195 fotografij od 18 študentov. Nekateri študenti so isto spremembo fotografirali 

večkrat iz istega stojišča oz. iz različnih stojišč. Izmed 195 prejetih fotografij smo tako pridobili podatke 

o 135 topografskih spremembah. 191 fotografij oz. 132 sprememb smo prejeli od 16 študentov FERI, 

4 fotografije oz. 3 spremembe pa od dveh študentov FGG (Slika 75).  

Največje število fotografij poslanih od enega študenta je 32, najmanjše pa dva.  

V dveh primerih sta bili na isti fotografij zajeti dve spremembi v naravi.  

Prav tako se je zgodilo, da smo prejeli fotografije iste topografske spremembe od več študentov. 

Nekatere spremembe so se prekrivale s spremembami iz prve simulirane kampanje.  
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Slika 75: Lokacije topografskih sprememb glede na institucijo (Vir kartografske podlage: DPK 1.000.000, GURS). 

Spodnja slika prikazuje lokacije sprememb glede na zaporedno številko študenta, ki je spremembo 

poslal.  

 

Slika 76: Lokacije topografskih sprememb po študentih (Vir kartografske podlage: DPK 1.000.000, GURS). 

V preglednici 32 so podani tipi sprememb v prostoru, ki so jih poslali študenti in število sprememb, ki 

pripada posameznemu objektnemu tipu. 
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Objektni tip FGG FERI Skupno Skupno [%] 

101 Stavba 2 70 72 53,3 

201 Cesta 1 49 50 37,0 

202 Cestna površina 0 6 6 4,4 

601 Površina v posebni 
rabi 

0 3 3 2,2 

Drugo 0 4 4 3,0 

Skupaj 3 132 135  

Preglednica 32: Objektni tipi sprememb v prostoru, ki so jih poslali prostovoljci in število sprememb. 

Nekaj več kot 50 % prejetih sprememb se uvršča med objektni tip 101 stavbe, sledijo ceste z 37 %, 

cestne površine z dobrimi 4 % in površine v skupini rabi z dobrima 2 %. Prejeli smo tudi štiri 

spremembe, ki se uvrščajo v objektna področja, ki v trenutni metodologiji za zajem DTM niso 

opredeljena kot predmet zajema. Fotografij sprememb, ki jih lahko uvrstimo v objektne tipe 102, 103, 

203 in 204 (preglednica 24) nismo prejeli od nobenega prostovoljca. 

Študenti so v okviru praktičnih vaj na fakulteti fotografije z opisi naložili na spletno učilnico. Kljub temu 

nas je zanimalo katero platformo oziroma aplikacijo bi izbrali za pošiljanje fotografij sprememb, če bi 

lahko izbrali poljubno aplikacijo. Ob oddaji vaje so na to vprašanje odgovorili z izpolnjeno anketo. 

Rezultati so zbrani v preglednici 33. 

Medij FGG FERI Skupaj Skupaj [%] 

Viber 0 1 1 5,6 

e-pošta 1 4 5 27,8 

WhatsApp 1 0 1 5,6 

Facebook 0 1 1 5,6 

Instagram 0 0 0 0,0 

kombinacija 0 7 7 38,9 

drugo 0 3 3 16,7 

Preglednica 33: Prikaz preko katerih platoform oz. aplikacij bi študenti najraje posredovali fotografije sprememb. 

Trije študenti ne bi izbrali nobene izmed ponujenih možnosti. Pod možnost »drugo« so navedli sledeče 

platforme oz. aplikacije: 

o Google drive,  

o One Drive, Dropbox,  

o občinski portal za pošiljanje sprememb na infrastrukturi (poškodovani objekti, itd.),  

o WeTransfer,  

o Google Cloud,  

o Session,  

o Teams,  

o Snapchat,  

o posebna aplikacija / spletno mesto, kamor je mogoče naložiti slike. 

Izmed ostalih študentov jih je največ izbralo elektronsko pošto oziroma kombinacijo naštetih platform 

in aplikacij. Preostali delež se je enakomerno porazdelil med aplikacije Viber, WhatsApp in Instagram. 
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V navodilih, ki smo jih poslali študentom smo zapisali, naj nam poleg fotografije pošljejo tudi podatek 

o lokaciji spremembe/zajema fotografije. Podatek o približni lokaciji potrebujemo v postopku izvedbe 

monoslikovne interaktivne orientacije. Podatek o lokaciji zajema je manjkal samo pri dveh fotografijah, 

pri 193 ostalih je bila lokacija spremembe ustrezno podana. 

V poglavju 5.2.1 smo razložili, da bomo prejete fotografije umestili v štiri različne kategorije glede na 

uporabnost za nadaljnjo obdelavo. Spodnja preglednica prikazuje delež prejetih fotografij znotraj 

posamezne kategorije. 

Kategorija  FGG FERI  Skupaj  Skupaj [%] 

1 Fotografijo lahko orientiramo s programom 
za IOR ter pridobimo predpisano geometrijo 
in nekatere tematske atribute 

2 85 87 44,4 

2 Fotografijo lahko orientiramo s programom 
za IOR ter pridobimo lokacijo spremembe 
(točkovni atribut) in nekatere tematske 
atribute 

0 3 3 1,5 

3 Fotografije ne moremo orientirati s 
programom za IOR, lahko pa iz nje 
pridobimo nekatere tematske atribute 

1 88 89 45,6 

4 Fotografija je neuporabna 0 16 16 8,2 

Preglednica 34: Prejete fotografije porazdeljene v kategorije uporabnosti. 

Iz preglednice 34 je razvidno, da lahko več kot 40 % prejetih fotografij umestimo v kategorijo 1, kar 

pomeni, da lahko te fotografije orientiramo, pridobimo geometrijo in nekatere tematske atribute. 

Dobrih 45 % fotografij umestimo v kategorijo 3. V kategorijo 3 spadajo fotografije, ki jih ne moremo 

orientirati s programom za monoslikovno interaktivno orientacijo, lahko pa iz njih pridobimo nekatere 

tematske atribute. Manj kot 10 % fotografij ni uporabnih za nadaljnjo obdelavo (kategorija 4), preostale 

fotografije pa so se uvrstile v kategorijo 2. V kategorijo 2 se uvrščajo fotografije, ki jih lahko orientiramo 

s programom za monoslikovno interaktivno orientacijo, pridobimo lokacijo spremembe (točkovni 

atribut) in nekatere tematske atribute.  
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5.2.2.3.1 Primerjava 2. nadzorovanega zbiranja fotografij z ortofotom CAS 

 

Slika 77: Prikaz sprememb, ki se že oz. se še ne nahajajo na najnovejšem ortofotu CAS (stanje maj 2021). 

Ugotovili smo, da večji delež sprememb še ni viden na najnovejšem ortofotu in sicer je takšnih 

sprememb 98. 14 sprememb je že vidnih, za eno spremembo pa ni bilo podane lokacije. 22 sprememb 

se najaha na območju Hrvaške in jih v statistiko primerjave z državnim ortofotom nismo vključili. 

Spodnja slika prikazuje primerjavo z ortofotom glede na institucije. Dve od treh sprememb (67 %), ki 

smo jih prejeli od študentov FGG, še nista vidni na najnovejšem ortofotu. 96 od 110 sprememb (88 %), 

ki smo jih prejeli od študentov FERI prav tako še ni vidnih na državnem ortofotu.  

 

Slika 78: Prikaz sprememb ki se že oz. se še ne nahajajo na najnovejšem ortofotu CAS (po institucijah).  
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5.2.3 Tretje nadzorovano zbiranje fotografij sprememb 

5.2.3.1 Načrtovanje akcije 

V tretji simulirani kampanji smo kot testno množico prostovoljcev izbrali študente dveh letnikov 

Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (FGG) ter študente enega letnika Fakultete za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko (FERI). Akcija zbiranja fotografij je bila izvedena v okviru praktičnih vaj na 

omenjenih fakultetah kot prostovoljna vaja.  

5.2.3.2 Potek akcije 

Študenti so tako kot v drugi akciji zbiranja prejeli navodila za izvedbo vaje preko spletne učilnice. 

Navodila glede točkovanja so se na obeh fakultetah razlikovala, v skladu z zahtevami asistentov. 

Navodila so bila poslana 28 študentom na FGG in 37 študentom na FERI. Tokrat smo prioritetno prosili 

za spremembe na cestah in cestiščih, lahko pa so poslali tudi spremembe na stavbah. Fotografije z opisi 

so naložili na spletno učilnico, priložili pa so tudi izpolnjeno anketo z odgovorom, katero platformo 

oziroma aplikacijo bi izbrali za pošiljanje fotografij sprememb, če bi lahko izbrali poljubno aplikacijo. 

 

Slika 79: Anketa 
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5.2.3.3 Rezultati 3. nadzorovanega zbiranja fotografij sprememb 

Prejeli smo skupno 224 fotografij od 24 študentov. Nekateri študenti so isto spremembo fotografirali 

večkrat iz istega stojišča oz. iz različnih stojišč. Izmed prejetih fotografij smo tako pridobili podatke o 

136 topografskih spremembah. 122 sprememb smo prejeli od 15 študentov FERI, 14 sprememb smo 

prejeli od 8 študentov FGG.  

 

Slika 80: Lokacija zajema fotografij zbranih v tretji akciji (Oranžni krogci: FERI, zeleni krogci: FGG). 

V preglednici 35 so podani tipi sprememb v prostoru, ki so jih poslali študenti in število sprememb, ki 

pripada posameznemu objektnemu tipu. 

Objektni tip FERI FGG Skupno Skupno [%] 

101 Stavba 33 4 37 27,2 

201 Cesta 77 9 86 63,2 

202 Cestna površina 11 0 11 8,1 

601 Površina v posebni 
rabi 

0 0 0 0,0 

Drugo 1 1 2 1,5 

Skupaj 122 14 136  

Preglednica 35: Objektni tipi sprememb v prostoru, ki so jih poslali prostovoljci in število sprememb. 

Več kot 60 % prejetih sprememb se uvršča med objektni tip 201 cesta, sledijo stavbe z dobrimi 27 % in 

cestne površine z 8 %. Prejeli smo tudi dve spremembi, ki se uvrščata v objektna področja, ki v trenutni 

metodologiji za zajem DTM niso opredeljena kot predmet zajema.  

Študenti so v okviru praktičnih vaj na fakulteti fotografije z opisi naložili na spletno učilnico. Zato nas je 

zanimalo še katero platformo oziroma aplikacijo bi izbrali za pošiljanje fotografij sprememb, če bi lahko 
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izbrali poljubno aplikacijo. Ob oddaji vaje so na to vprašanje odgovorili z izpolnjeno anketo. Rezultati 

so zbrani v preglednici 36. 

Platforma oz. aplikacija FERI FGG Skupno Skupno [%] 

e-pošta 1 0 1 4,3 

Viber 0 0 0 0,0 

WhatsApp 0 0 0 0,0 

Facebook 0 0 0 0,0 

Instagram 0 3 3 13,0 

Snapchat 0 1 1 4,3 

Signal 0 0 0 0,0 

Google Drive 3 0 3 13,0 

Dropbox 0 0 0 0,0 

WeTransfer 7 0 7 30,4 

Posebna namenska spletna aplikacija za zbiranje 
sprememb na kartah 

3 2 5 21,7 

Lahko bi uporabil več aplikacij: naštej katere 1 2 3 13,0 

SKUPAJ 15 8 23 100,0 

Preglednica 36: Rezultati ankete: »Katero platformo oz. aplikacijo bi uporabili za pošiljanje fotografij sprememb, če bi lahko 
izbirali?«. 

Največ študentov je izbralo možnost WeTransfer in sicer je bilo takšnih študentov dobrih 30 %. Na 

drugo mesto se je uvrstil odgovor »Posebna namenska spletna aplikacija za zbiranje sprememb na 

kartah«, na tretjem mestu pa so izenačeni odgovori: Lahko bi uporabil več aplikacij, Google Drive in 

Instagram. 

V poglavju 5.2.1 smo razložili, da bomo prejete fotografije umestili v štiri različne kategorije glede na 

uporabnost za nadaljnjo obdelavo. Preglednica 37 prikazuje delež prejetih fotografij znotraj 

posamezne kategorije. 

Kategorija  FERI FGG  Skupno  Skupno [%] 

1 Fotografijo lahko orientiramo s 
programom za IOR ter pridobimo 
predpisano geometrijo in nekatere 
tematske atribute 

115 10 125 55,8 

2 Fotografijo lahko orientiramo s 
programom za IOR ter pridobimo lokacijo 
spremembe (točkovni atribut) in nekatere 
tematske atribute 

35 0 35 15,6 

3 Fotografije ne moremo orientirati s 
programom za IOR, lahko pa iz nje 
pridobimo nekatere tematske atribute 

39 1 40 17,9 

4 Fotografija je neuporabna 21 3 24 10,7 

Preglednica 37: Prejete fotografije porazdeljene v kategorije uporabnosti. 

  



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

148 

5.2.3.3.1 Primerjava ugotovljenih sprememb iz 3. nadzorovanega zbiranja fotografij s trenutnim 

stanjem na ortofotu CAS 

Za prejete spremembe nas je zanimalo ali so le-te že vidne na ažurnem ortofotu CAS. Tretje zbiranje 

fotografij sprememb v prostoru smo izvedli v zimskem semestru 2021/2022. V trenutku obdelave 

prejetih fotografij je bil v primerjavi s prejšnjima zbiranjema na nekaterih območjih že na voljo ortofoto 

iz leta 2021, kar smo upoštevali pri analizi. 

 

Slika 81: Lokacije sprememb, ki so že vidne na ortofotu CAS (oranžni krogci) in tistih, ki še niso vidne (zeleni krogci). 

Ugotovili smo, da nekaj manj kot 56 % sprememb še ni vidnih na najnovejšem ortofotu in sicer je 

takšnih sprememb 76. 39 sprememb je že vidnih, 12 sprememb je v naravi že dokončanih, na ortofotu 

pa je prikazano stanje še v fazi gradnje. Za devet sprememb primerjave nismo mogli izvesti iz različnih 

vzrokov: streha zakriva pogled na pločnik, sprememba se nahaja pod podvozom ipd.  

Viden na ortofotu  FERI FGG Skupno Skupno [%] 

da 34 5 39 28,7 

ne 69 7 76 55,9 

v gradnji 10 2 12 8,8 

ne moremo določiti 9 0 9 6,6 

SKUPAJ 122 14 136 
 

Preglednica 38: Primerjava poslanih sprememb s stanjem na najnovejšim ortofotom CAS. 
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5.3 Skupna analiza vseh treh akcij zbiranja prostovoljskih fotografij topografskih 

sprememb 

Prošnjo za posredovanje fotografij smo skupno poslali 195 ljudem, odzvalo se je 62 prostovoljcev. 

Skupno smo od prostovoljcev prejeli 567 fotografij, katere prikazujejo 358 sprememb v prostoru. Večje 

število fotografij glede na dejanske spremembe je posledica tega, da so prostovoljci nekatere 

spremembe fotografirali večkrat, iz različnih zornih kotov, poleg tega pa smo za nekaj primerov prejeli 

fotografije istih sprememb od več udeležencev. Maksimalno število sprememb, poslanih s strani 

prostovoljca, je bilo 33.  

 

Slika 82: Lokacije zajema fotografij zaznanih sprememb v prostoru za vse tri akcije zbiranja sprememb: 1. akcija – pozimi 
2020/2021, 2. akcija – letni semester 2020/2021, 3. akcija – zimski semester 2021/2022 (Vir kartografske podlage: DPK 1 : 

1.000.000, GURS). 

Da bi dosegli čim višji odziv smo tekom akcije prostovoljce še dodatno opominjali, pri prvi akciji je bilo 

to individualno opominjanje, v preostalih dveh pa so bili v sklopu vaj na fakulteti opomnjeni ustno. Po 

preteku prvega določenega datuma za oddajo, smo v vseh treh akcijah udeležence še pisno opomnili 

in podaljšali zbiranje za izbrano obdobje. V preglednici 39 je prikazano število prostovoljcev, ki je 

fotografije poslalo v roku, brez pisnega opomnika in število tistih, ki so se odzvali po pisnem opomniku.  

Akcija Oddano 
brez 

opomnika 

Oddano 
po 

opomniku 

Skupaj 
oddano 

Oddano 
v roku 

[%] 

Naknadno 
[%] 

1. Pozimi 2020/2021 9 11 20/81 45,0 55,0 

2. Letni semester 
2020/2021 

6 12 18/49 33,4 66,7 

3. Zimski semester 
2021/2022 

14 10 24/65 58,3 41,7 

 
  Povprečje 45,6 54,4 

Preglednica 39: Število prostovoljcev, ki je podatke poslalo v roku brez pisnega opomnika in število tistih, ki so fotografije 
sprememb poslali po opomniku. 
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Izmed prostovoljcev, ki so se na prošnjo odzvali in poslali fotografije sprememb v prostoru, je bilo v 

povprečju slabih 46 % takšnih, ki so podatke poslali do prvega postavljenega datuma, torej brez pisnega 

opomnika. To pomeni, da je naknadno, po pisnem opomniku, podatke poslalo dobrih 54 % 

prostovoljcev. Skupno je v akciji sodelovalo 32 % potencialnih prostovoljcev.  

V preglednici 40 je prikazano kolikšna je bila udeležba glede na število pozvanih potencialnih 

prostovoljcev. Če se dotaknemo drugih dveh zbiranj opazimo razliko v odzivu študentov UM FERI in UL 

FGG. Na UM FERI se je na poziv odzvalo dobrih 40 % študentov, na UL FGG pa dobrih 30 % potencialnih 

prostovoljcev. Razlog za številčnejši odziv s strani FERI je v tem, da so študenti za sodelovanje pri tej 

vaji dobili določeno boniteto kot neobvezne bonus točke, ki so lahko pomagale pri končni oceni vaj, 

medtem ko na FGG študenti takšne bonitete niso prejeli.  

Akcija GI + UM FERI 
zaposleni 
prejeto/vsi 

Študenti UM FERI 
prejeto/vsi 

Študenti UL FGG 
prejeto/vsi 

Skupaj 
prejeto 

1. Pozimi 
2020/2021 

20/81 / / 20 

2. Letni semester 
2020/2021 

 16/40 2/8 18 

3. Zimski semester 
2021/2022 

 15/37 9/28 24 

Preglednica 40: Število prostovoljcev, ki je poslalo fotografije sprememb, glede na vse katerim smo poslali prošnjo za 
sodelovanje. 

Za vse tri akcije smo naredili še statistiko o tem preko katerih kanalov bi udeleženci najraje poslali 

podatke o spremembah v prostoru, če bi lahko prosto izbirali. Vse udeležence smo prosili naj 

odgovorijo na vprašanje »Katero platformo oz. aplikacijo bi uporabili za oddajo fotografij, če bi lahko 

izbirali«. Izmed 62 prostovoljcev, ki so se  na prošnjo za posredovanje fotografij sprememb v prostoru 

odzvali, jih je 61 odgovorilo na zastavljeno vprašanje, samo en prostovoljec pa je pozabil odgovoriti. 

Rezultati ankete so prikazani na spodnji sliki. 

 

Slika 83: Rezultati ankete »Katero platformo oz. aplikacijo bi uporabil za pošiljanje fotografij topografskih sprememb če bi 
lahko izbirali?«. 
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Najbolj priljubljen odgovor je bil Lahko bi izbral več aplikacij: naštej katere. Sledita odgovora 

elektronska pošta in WeTransfer. Ostali relativno popularni odgovori so bili še: Posebna namenska 

spletna aplikacija za zbiranje sprememb na kartah, Viber, Goodle Drive, Instagram in drugo, kamor so 

udeleženci dopisali: Google Cloud, OneDrive, Teams in Session.  

5.3.1 Objektni tipi prejetih sprememb 

Vsako spremembo, ki smo jih prejeli od udeležencev zbiranja fotografij sprememb v prostoru, smo 

uvrstili v ustrezne kategorije objektnih tipov (Preglednica 41). Zadnji stolpec prikazuje delež za 

posamezni objektni tip skupno za vse tri kampanje.  

Največji odstotek sprememb se je na koncu uvrstil v objektni tip 201 ceste in sicer slabih 48 %. Sledi 

objektni tip 101 stavbe z dobrimi 44 % odstotki. Dobrih 5 % odstotkov sprememb se je uvrstilo v 

objektni tip 202 Cestne površine, slab odstotek v objektni tip 601 Površina v posebni rabi, preostalih 

sprememb pa nismo mogli uvrstiti v nobeno izmed kategorij objektnega kataloga (nova fasada, otroška 

igrala ipd.). V drugi akciji smo poudarili naj se udeleženci osredotočijo predvsem na stavbe, v zadnji 

akciji zbiranja pa smo izpostavili ceste. Temu primeren je bil odziv študentov UL FGG in UM FERI. V 

drugi akciji smo torej prejeli večje število fotografij novih stavb, v tretji pa novih cest in tudi cestnih 

površin. V prvi akciji so bila navodila bolj splošna, nismo posebej izpostavili na kateri objektni tip se naj 

osredotočijo. Kljub temu je največ udeležencev poslalo spremembe, ki se uvrstijo v objektni tip stavbe 

in sicer je bilo takšnih primerov petdeset. 

 

Objektni tip 1. Zaposleni 
GIS in UM 
FERI 

2. Študenti 
UM FERI in 
UL FGG 

3. Študenti UM 
FERI in UL FGG 

Skupaj Skupaj [%] 

101 Stavba 50 72 37 159 44,4 

201 Cesta 34 50 86 170 47,5 

202 Cestna 
površina 

2 6 11 19 5,3 

601 Površina v 
skupni rabi 

0 3 0 3 0,8 

Drugo 1 4 2 7 2,0 

SKUPAJ 87 135 136 358 
 

Preglednica 41: Objektni tipi prejetih sprememb za vse tri akcije zbiranja. 
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5.3.2 Uporabnost prejetih fotografij 

V predhodnih poglavjih smo za vsako posamezno akcijo izdelali preglednico iz katere je razvidno v 

katero kategorijo uporabnosti se posamezna fotografija uvršča. V spodnji preglednici je povzetek 

posamezne akcije in skupni končni rezultat. Dobri 56 % fotografij se je uvrstilo v kategorijo 1, sledi 

kategorija 3 z izkupičkom slabih 27 %, ostale fotografije so se približno enakomerno porazdelile med 

preostali dve kategoriji uporabnosti.  

 

Kategorija 1. 
Zaposleni 
GIS in 
UM FERI 

2. 
Študenti 
UM 
FERI in 
UL FGG 

3. 
Študenti 
UM 
FERI in 
UL FGG 

Skupaj Skupaj 
[%] 

1 Fotografijo lahko orientiramo s 
programom za IOR ter 
pridobimo predpisano 
geometrijo in nekatere 
tematske atribute 

107 87 125 319 56,3 

2 Fotografijo lahko orientiramo s 
programom za IOR ter 
pridobimo lokacijo spremembe 
(točkovni atribut) in nekatere 
tematske atribute 

12 3 35 50 8,8 

3 Fotografije ne moremo 
orientirati s programom za 
IOR, lahko pa iz nje pridobimo 
nekatere tematske atribute 

23 89 40 152 26,8 

4 Fotografija je neuporabna 6 16 24 46 8,1 

Skupaj  148 195 224 567  

Preglednica 42: Število prejetih fotografij razvrščenih v posamezno kategorijo uporabnosti. 
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5.3.3 Primerjava vseh nadzorovanih zbiranj fotografij z ortofotom CAS 

 

Slika 84: Primerjava z najnovejšim ortofotom CAS. 

V preglednici 43 je povzetek vseh treh akcij in skupni rezultat primerjave z ortofotom CAS. Ugotovili 

smo, da več kot 60 % prejetih sprememb še ni vidnih na ortofotu, dobrih 22 % je že vidnih, za 2 % 

fotografij lokacija ni bila znana in zato nismo uspeli izvesti primerjave, za dobrih 6 % primerov se je 

sprememba nahajala izven meja Slovenije, 3 % sprememb so bili na ortofotu v procesu gradnje, za 

dobra 2 % pa primerjave iz različnih razlogov nismo uspeli izvesti (na ortofotu ni razvidno ali je fasada 

objekta nova, streha zakriva pogled na pločnik, sprememba se nahaja pod podvozom ipd.) 

Ali je sprememba že 
vidna na ortofotu? 

1. Zaposleni 
GIS in UM 
FERI 

2. Študenti 
UM FERI in 
UL FGG 

3. Študenti 
UM FERI in UL 
FGG 

Skupno Delež [%] 

da 26 15 39 80 22,3 

ne 54 98 76 228 63,7 

lokacija spremembe 
ni znana 

7 0 0 7 2,0 

sprememba se 
nahaja izven meja 
Slovenije 

0 22 0 22 6,1 

v gradnji 0 0 12 12 3,4 

ne moremo določiti 0 0 9 9 2,5 

SKUPAJ 87 135 136 358 100 

Preglednica 43: Rezultati primerjave prejetih sprememb s stanjem na najnovejšem ortofotu CAS. 
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5.3.4 Število robov stavb, ki jih je v programu za IOR mogoče zajeti iz orientiranih fotografij. 

Za vsa tri zbiranja fotografij smo prejete fotografije razvrstili v objektne tipe in jih uvrstili v ustrezno 

kategorijo uporabnosti. Naslednji korak je bil, da smo vse fotografije, ki se uvrščajo v objektni tip 101 

stavbe in se hkrati uvrščajo v 1. kategorijo uporabnosti pregledali in zabeležili kakšen je delež fotografij 

na katerih bo iz orientirane fotografije možno enostavno zajeti dva robova stavbe oz. dve fasadi stavbe 

(slika 86) ter koliko je takšnih iz katerih bomo lahko pridobili samo en rob oz. eno fasado (slika 85).  

Pri tem gre za generaliziran pristop. Če imamo npr. sprednjo fasado v obliki črke L, in je tam načeloma 

več krajših robov, se to šteje kot en rob oz. sprednja fasada objekta. Na podlagi enega robu ne moremo 

določiti enostavnega tlorisa stavbe. Na podlagi dveh zajetih robov stavbe lahko izdelamo generaliziran 

tloris objekta. 

 

Slika 85: Primer fotografije, na podlagi katere bi bilo s 
programom za IOR mogoče zajeti le en rob oz. fasado 

(vir: prostovoljne fotografije. 

 

Slika 86: Primer fotografije, na podlagi katere bi bilo s 
programom za IOR mogoče zajeti dva robova oz. dve 

fasadi (vir: prostovoljne fotografije). 

 

V spodnji preglednici so zbrani rezultati ločeno po zaporednih akcijah zbiranja ter skupni rezultat za 

vsa tri zbiranja. 

Akcija 
Objektni 
tip 101 
stavbe 

Število 
fotografij v 
1. kategoriji 
uporabnosti 

Mogoče 
zajeti en rob 

Mogoče zajeti 
dva robova 

Ni lokacije 

1. Zaposleni GIS 
in UM FERI 

80 55 27 (49 %) 23 (42 %) 5 

2. Zaposleni GIS 
in UM FERI 

104 46 19 (41 %) 27 (59 %) / 

3. Zaposleni GIS 
in UM FERI 

42 18 9 (50 %) 9 (50 %) / 

SKUPAJ 226 119 55 (46 %) 59 (50 %) 5 

Preglednica 44: Delež fotografij na katerih bo s programom za IOR mogoče zajeti en rob in delež tistih pri katerih bomo 
lahko zajeli dva robova. 
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Ta statistika se ne ujema s preglednico 41. Razlog je v tem, da rezultati iz omenjene preglednice kažejo 

število sprememb (pri analizi smo v primeru več posnetkov istega objekta, šteli to kot eno spremembo). 

Pri tej analizi pa smo analizirali vse prejete fotografije. Marsikdaj se namreč zgodi, da prostovoljec 

fotografira neko spremembo iz različnih zornih kotov kar pomeni, da lahko iz boljše fotografije dobimo 

več uporabnih informacij. 

 

Slika 87: Primer fotografije, na podlagi katere bi bilo s 
programom za IOR mogoče zajeti en rob – ne moremo 

izdelati generaliziranega tlorisa stavbe (vir: prostovoljne 
fotografije). 

 

Slika 88: Primer fotografije, na podlagi katere bi bilo s 
programom za IOR mogoče zajeti dva roba stavbe – 

izdelamo lahko generaliziran tloris stavbe (vir: 
prostovoljne fotografije). 
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5.3.5 Primerjava vseh nadzorovanih zbiranj fotografij s Sentinel-2 

Na Sentinel-2 posnetkih smo vizualno preverili, če lahko razpoznamo postavitev novih stavb in cest za 

tiste spremembe, ki še niso vidne na ortofotu CAS. Omejili smo se na okolico Maribora, za katero 

imamo podanih največ sprememb. 

Hitro preverbo vidnosti sprememb na Sentinel-2 smo izvajali s pomočjo uporabe prosto dostopnega 

pregledovalnika Sentinel Hub Playground (https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/), kjer 

lahko pregledujete že pripravljene georeferncirane kompozite različnih spektralnih kanalov različnih 

satelitov (npr. Sentinel-2 L1C, Sentinel-2 L2A, Landsat 8-9, MODIS, Sentinel-1 (IW-VVVH)). Več o 

različnih pregledovalnikih prosto dostopnih satelitskih posnetkov oz. njihovih različnih kompozitov 

najdete v Triglav Čekada (2021). Za pregled smo uporabili Sentinel-2 L2A prikaz imenovan Natural color 

(based on bands 4, 3, 2). Preučevano območje je bilo vidno na satelitskih posnetkih, ki jih niso prekrivali 

oblaki, nekako vsaj enkrat na 3 mesece. Iz vedenja, kje so bile posnete fotografije, smo s pomočjo 

preučitve ortofota CAS 2014, CAS 2019 ter OpenStreetMap identificirali, kje se določen objekt nahaja 

in vizualno primerjali med seboj posnetke Sentinel-2 iz časovne serije med 1. 1. 2018 do 6. 6. 2022. 

Časovno serijo smo pričeli že pred snemanjem CAS 2019, da bi ugotovili, če so se kakšna pripravljalna 

dela na gradnjo pričela že pred snemanjem CAS 2019, pa smo jih med primerjavo CAS 2015 in 2019 

spregledali. 

 

Slika 89: Izbrano območje za preverbo s Sentinel-2 (vir podlage: ortofoto CAS). V rjavo oranžnih odtenkih so podane 
spremembe, ki so že vidne na ortofotu CAS, v zelenih pa tiste, ki še niso vidne na ortofotu CAS. 

https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/
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Ali je 
sprememba že 
vidna na 
ortofotu? 

1. Zaposleni 
GIS in UM 
FERI 

2. Študenti 
UM FERI in 
UL FGG 

3. Študenti 
UM FERI in UL 
FGG 

Skupno v pregled 
(vse spremembe) 

Delež 
[%] 

da 19 9 31 59 (80) 25 % 

ne 23 86 67 176 (228) 75 % 

SKUPAJ 42 95 98 235 (358) 100 % 

Preglednica 45: Število sprememb iz obravnavanega širšega območja okoli Maribora. 

Skupno smo na obravnavanem območju širše okolice okoli Maribora v vseh treh akcijah zbiranja 

pridobili od prostovoljcev 235 indicev o spremembi v prostoru, kar je več kot polovica (66 %) vseh 

indicev o spremembah, ki smo jih dobili v vseh treh akcijah zbiranj skupaj. Med njimi je 25 % sprememb 

že vidnih na ortofotu CAS. Teh nismo obravnavali pri analizi vidnosti na Sentinel-2. Na tem območju 

lahko obravnavamo kar 75 % indicev o spremembah kot novosti, ki še niso bile prikazane na ortofotu 

2019.  

 

Objektni tip 1. Zaposleni 
GIS in UM 
FERI 

2. Študenti 
UM FERI in UL 
FGG 

3. Študenti UM 
FERI in UL FGG 

Skupaj Skupaj [%] 

101 Stavba 12 42 10 64 37 % 

201 Cesta in 202 
Cestna površina 

11 38 57 106 60 % 

Drugo 0 6 0 6 3 % 

SKUPAJ 23 86 67 176 100 % 

Preglednica 46: Število sprememb na obravnavanem območju okoli Maribora, ki še niso vidne na ortofotu CAS, ločeno na 

objektne tipe stavbe in združeno cesta ter cestna površina. 

Med vsemi zaznanimi spremembami na tem območju v vseh treh kampanjah prevladujejo spremembe 

na cestnih površinah (nov asfalt, nova kolesarska steza, nov pločnik, nove zebre in druge oznake na 

cestišču), sledijo nova krožišča. Le 28 % delež sprememb pa lahko pripišemo stavbam. Med drugo 

sodijo: odstranjene vrtne ute, novi začasni šotor za avtomobile ter spremembe na vodotokih, ki pa jih 

ne bomo ločeno obravnavali. 

Pri štetju sprememb, ki so se zgodile po snemanju ortofota CAS 2019, moramo imeti v mislih, da so 

nekatere spremembe fotografirane iz več stojišč, ker so jih fotografirali različni avtorji (npr. del novega 

naselja blokov je fotografiran enkrat tako, da je v središču fotografije blok št. 1, drugič iz drugega 

stojišča pa je v središču blok št. 2, itd.) ali pa celo, da so jih fotografirali v več kampanjah zaporedoma. 

Zato je skupno število sprememb, ki jih obravnavamo enototno pri analizi vidnosti na Sentinel-2, 

manjše. 

Za to območje je novo snemanje CAS načrtovano za leto 2022. 
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5.3.5.1.1 Stavbe 

Najprej smo iz skupine 64 sprememb, ki govorijo o objektnem tipu stavba, odstranili spremembe, ki so 

govorile samo o obnovi pročelja posamezne stavbe ter prenovi nogometne tribune na igrišču. 

Ostale spremembe, ki so bila dokumentirana iz različnih stojišč, smo združili v skupno 26 posameznih 

objektov ali skupin objektov: 

• Enodružinske stavbe: enodružinske hiše, dvojčke in podane manjše stavbe v katerih živi do 

nekaj družin, železniška postaja; največja velikost objekta je 30 m×15 m (11 objektov) 

• Večje stavbe ali skupine stavb: trgovski centri, posamezni bloki, hoteli ali moteli, športne 

dvorane, celotna nova naselja blokov ali enodružinskih hiš; povprečna velikost stavbe ali 

skupine objektov je vsaj 200 m×120 m (15 skupin objektov) 

Enodružinske stavbe smo delili še na take, ki so samostoječe ali pa se nahajajo v gosto pozidanem 

mestnem jedru.  

Obravnavane večje stavbe ali skupine stavb so bile povečini fotografirane iz več stojišč (povprečno 

dveh), ki so prikazovale različne objekte v sami skupini stavb. Nekatere pa so bile fotografirane tudi v 

več zaporednih akcijah. Tako so bile 3 fotografirane v prvi akciji, 18 v drugi akciji in 7 v tretji akciji 

zbiranja. V dveh zaporednih akcijah zbiranja sprememb so bile fotografirane 3 skupine stavb in nobena 

enodružinska stavba. 

 

Slika 90: Pregledane nove stavbe ali skupine stavb na Sentinel-2 (vir podlage: ortofoto CAS). Ločeno na enodružinske 
(rumene) in večje stanovanjske ali industrijske skupine stavb (roza). 



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

159 

 

Tip stavbe Število preverjenih Sprememba SE opazi na 
Sentinel-2 

Sprememba se NE 
opazi na Sentinel-2 

Skupina stavb 15 15 0 

Enodružinska  11 7 4 

Preglednica 47: Število preverjenih stavb ali skupin stavb na obravnavanem območju okoli Maribora, ki še niso vidne na 

ortofotu CAS in njihov status vidnosti na Sentinel-2. 

V preglednici 47 vidimo, da smo v časovni vrsti Sentinel-2 posnetkov zaznali vse obravnavane skupine 

stavb. Tu za vsako lahko razpoznamo: kdaj se je gradnja začela, kdaj so posamezne stavbe v kompleksu 

bile dokončane in kdaj je najverjetneje bilo konec vseh aktivnosti na kompleksu. Začetek aktivnosti 

najhitreje prepoznamo po spremembi tipa vegetacije oz. tal, ki pokrivajo določeno območje. Saj 

večinoma ob pričetku gradnje zaznamo rjave odtenke, ki opisujejo barvo prsti. Zaznamo pa tudi konec 

aktivnosti gradnje, saj na naslednjih posnetkih ne opazimo več sprememb, ko jih primerjamo s 

predhodnimi. 

Med enodružinskimi stavbami prepoznamo le takšne, ki se nahajajo samostoječe v ne preveč strnjenih 

zaselkih. Ponovno pričetek gradnje označuje nenadni pojav rjavih odtenkov okoliške prsti, ki jo začnejo 

prekopavati. Pa še te prepoznamo le zato, ker na osnovi indica, ki smo ga dobili s pomočjo prostovoljnih 

fotografij, vemo, kje v prostoru moramo iskati spremembo, drugače bi to spremembo verjetno 

spregledali. Samega zaključka gradnje večinoma ne moremo z gotovostjo identificirati, saj se 

dokončana streha po barvi večinoma ne razlikuje močno od barve gradbišča (primer Dobrovce – Slika 

94). Na primeru nove stavbe na Vrbanski cesti (Slika 96) pa prepoznamo tudi verjetni zaključek gradnje, 

saj na naslednjih posnetkih vseskozi lahko vidimo enako barvo strehe. Vendar so taki primeri, ko lahko 

z dokaj veliko gotovostjo razpoznamo tudi zaključek gradnje pri enodružinskih stavbah, redkost.  

Vse enodružinske stavbe, ki jih vizualno nismo uspeli zaznali v časovni vrsti posnetkov Sentinel-2, pa so 

vse nadomestne gradnje, ki so zamenjale že prej obstoječe stavbe, in se vse nahajajo znotraj zelo 

strnjenih delov naselij (gosta stara mestna jedra). Pri rušenju in postavljanju nove stavbe ne pride do 

razkritja prsti, torej rjavih odtenkov ne zaznamo. Zamenjane strehe so enake barve kot prvotne (zaradi 

varovalnih režimov dediščine znotraj centra Maribora), zato jih na tako velikem slikovnem elementu 

ne moremo prepoznati. Prav tako pa nas pri fotointerpretaciji na tako velikem slikovnem elementu 

motijo sence, ki jih mečejo stavbe in se prekrivajo z drugimi stavbami, ob vsakem preletu pa je njihova 

geometrija, na katero stan padajo, drugačna . 

Uspešnost razpoznave nove gradnje na časovni vrsti posnetkov Sentinel-2, tako enodružinskih kot tudi 

skupin stavb, je bila tako kar 84 %. 
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Slika 91: Območje izgradnje naselja Primius v Mariboru: a) na ortofotu CAS 2019 (svetlo zeleno stojišča iz prvega zbiranja, 

temno zeleno stojišča iz drugega zbiranja) (vir: GURS) in b) na prostovoljni fotografiji (vir: prostovoljne fotografije). 

 
Slika 92: Časovna vrsta rasti novega naselja blokov in družinskih hiš – naselje Primius (vir: Sentinel-2 Hub Playground). 
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Slika 93: Enodružinska novogradnja v Dobrovcah: a) na ortofotu CAS 2019 (vir: GURS) in b) na prostovoljni fotografiji iz 

zbiranja 2 (vir: prostovoljne fotografije). 

 
Slika 94: Časovna vrsta rasti tipične samostoječe enodružinske stavbe – novogradnja v Dobrovcah (vir: Sentinel-2 Hub 

Playground). Z rdečim krogom je označen trenutek, ki ga na Sentinel-2 posnetku lahko prepoznamo kot začetek gradnje. 
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Slika 95: Dvojček novogradnja: a) na ortofotu CAS 2019 (vir: GURS) in b) na prostovoljni fotografiji iz zbiranja 1 (vir: 

prostovoljne fotografije). 

 
Slika 96: Časovna vrsta rasti tipične samostoječe enodružinske stavbe – Vrbanska cesta, Maribor (vir: Sentinel-2 Hub 

Playground). Z rdečima krogoma sta označena trenutka, ki ju na časovni vrsti Sentinel-2 posnetkov lahko prepoznamo kot 
začetek in verjetni konec gradnje. 
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5.3.5.1.2 Cestne površine 

Med cestami in cestnimi površinami (106 sprememb) pa smo preverili le daljše nove odseke 

obnovljenih cest ali celo nove ceste. Novih cestnih označb, ležečih policajev in krajših odsekov na novo 

asfaltiranih cest nismo obravnavali, saj le teh ne prikazujemo na kartah meril 1 : 5000. Različna stojišča, 

ki so iz različnih smeri prikazovala enake spremembe na cestah, smo združili v 35 sprememb, ki še niso 

vidne na ortofotu CAS.  

V obravnavane cestne površine smo združili povprečno dve opazovanji iste spremembe. Štiri 

spremembe so vidne na dveh zaporednih akcijah zbiranja prostovoljnih sprememb. 

Med 35 spremembami na cestnih površinah smo v časovni vrsti Sentinel-2 razpoznali 11 sprememb: 

• preplastitev obstoječih cest ali trgov: 3, 

• preplastitev asfaltnega igrišča: 1, 

• sprememb na cestah ali kolesarskih stezah ob železniških progah (nov asfalt): 2, 

• novih cest: 3 

• krožišč (nov asfalt): 1 

• novih krožišč: 1 

Kar pomeni, da smo na časovni vrsti posnetkov Sentinel-2 uspeli prepoznati le 31 % vseh sprememb na 

cestnih površinah, ki še niso vidne na ortofotu CAS. 

 

Slika 97: Pregledane nove ceste ali obnove večjih cestnih odsekov na Sentinel-2 (vir podlage: ortofoto CAS). Ločeno na vidne 
(rumene pike) in take, ki jih ne vidimo na Sentinel-2 (modre pike). 
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a  

b c  
Slika 98: Prostovoljne fotografije izgradnje nove ceste – Limbuška obvoznica: a) lokacije stojišč fotografiranja (vir podlage: 

ortofoto CAS 2019), b) krožišče, c) nova obvoznica preden je bila predana v uporabo (vir: prostovoljne fotografije). 

 
Slika 99: Časovna vrsta izgradnje nove ceste (vir: Sentinel-2 Hub Playground). 
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Slika 100: Prostovoljna fotografija obnove Glavnega trga – novi tlakovci (vir: prostovoljne fotografije). 

 

Slika 101: Časovna vrsta nove preplastitve Glavnega trga (vir: Sentinel-2 Hub Playground). 
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5.3.6 Primerjava vseh nadzorovanih zbiranj fotografij s sintetičnim ortofotom Sentinel-2 

Za identične objekte, tako stavbe, skupine stavb kot tudi ceste, za katere smo v poglavju 5.3.5 

preverjali, če so vidne na Sentinel-2, ki se vse nahajajo v Mariboru in njegovi bližnji okolici, smo preverili 

še, kako se vidijo na sintetičnem ortofotu Sentinel-2. Sintetične ortofote smo izdelali za malenkost 

manjše območje, ki je razvidno s spodnje slike. 

Po postopku opisanem v poglavju 2.2.1 smo izdelali sintetične ortofote iz Sentinel-2 posnetkov s 

pomočjo učnega vzorca parov Sentinel-2 in ortofotov CAS. Za izdelavo sintetičnih ortofotov smo 

uporabili model SRĐAN, ki je bil naučen na podatkih iz let od 2016 do 2019. Sintetičen ortofoto 

Sentinel-2 ima prostorsko ločljivost 2,5 m × 25 m. 

 

Slika 102: Območje izdelave sintetičnih ortofotov Sentinel-2 (27. 10. 2021). Modri krogci predstavljajo preučevane 
spremembe na cestah, vijoličasti spremembe na stavbah ali skupinah stavb (vir: GI) 

Sintetične ortofote Sentinel-2 smo izdelali za naslednje posnetke Sentinel-2: 

• 5. 10. 2018, 

• 21. 4. 2019, 

• 5. 7. 2019, 

• 25. 10. 2019, 

• 1. 1. 2020, 

• 18. 3. 2020, 

• 9. 7. 2020, 
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• 19. 10. 2020, 

• 1. 12. 2020, 

• 3. 3. 2021, 

• 9. 7. 2021, 

• 27. 10. 2021, 

• 1. 12. 2021. 

Stavbe 

Med enodružinskimi in skupinami stavb lahko na časovni vrsti sintetičnih ortofotov Sentinel-2 najdemo 

vse že prej najdene spremembe. Prednost sintetičnega ortofota Sentinel-2 pred prosto dostopnimi 

kompoziti Sentinel-2 je predvsem v tem, da lahko pri skupinah stavb lažje razpoznamo posamezne 

objekte (primerjaj: Slika 92 in Slika 103). To bi lahko v prihodnosti pomenilo, da bi večje nove objekte 

oz. skupine objektov lahko tudi zajemali na osnovi sintetičnega ortofota Sentinel-2. 

 Slika 104 pa kaže primer samostoječe enodružinske hiše, ki jo še vedno lahko razpoznamo tudi na 

sintetičnem ortofotu Sentinel-2. Kljub izboljšanju ločljivosti pa enodružinskih stavb v gostih strnjenih 

naseljih, ki jih nismo razpoznali na originalni časovni vrsti, tudi na sintetičnem ortofotu ne moremo 

razpoznati. 

Delež uspešnosti razpoznave je enak, kot če gledamo originalno časovno vrsto posnetkov Sentinel-2.  

Preglednica 48: Število preverjenih stavb in skupin stavb na obravnavanem območju okoli Maribora, ki še niso vidne na 
ortofotu CAS in njihov status vidnosti na sintetičnem ortofotu Sentinel-2. 

Tip stavbe Število 
preverjenih 

Sprememba SE opazi na 
sintetičnem Sentinel-2 

Sprememba se NE opazi 
na sintetičnem Sentinel-2 

Skupina stavb 12 12 0 

Enodružinska  10 6 4 

 

Ceste 

Razpoznava cest na časovni vrsti sintetičnih ortofotov Sentinel-2 je enako zahtevna kot na časovni vrsti 

Sentinel-2. Zato pri cestah nismo bili nič bolj uspešni pri razpoznavi na časovni vrsti sinteičnih ortofotov 

Sentinel-2, kot iz originalne časovne vrste. Nekatere rahle nianse v barvah na cestah, ki so na originalni 

časovni vrsti nakazovale nova krožišča ali manjše odseke novih preplastitev že obstoječih cest, smo 

celo izgubili, saj se sintetični ortofoto pobarva v barvno skalo ortofota CAS. Med 29 spremembami na 

cestah znotraj območja izdelave sintetičnih ortofotov smo razpoznali le 3 spremembe. To je le 10 % 

uspešnost razpoznave.  

Dve spremembi, ki smo ju zaznali, predstavljata popolnoma novi cesti, ena pa popolnoma novo večje 

krožišče. Slika 105 predstavlja hkrati popolnoma novo krožišče in novo cesto (Limbuška obvoznica). 

Zato bomo v nadaljnjem razvoju sintetičnega ortofota Sentinel-2 morali več pozornosti posvetiti 

ohranjanju barvnih nians iz originalnih Sentinel-2 posnetkov in ne prevladi barv iz ortofotov CAS. 
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Slika 103: Časovna vrsta sintetičnega ortofota Sentinel-2 – naselje Primius (vir: GI) 
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Slika 104: Časovna vrsta sintetičnega ortofota Sentinel-2 – enodružinska hiša na Vrbanski cesti (vir: GI). Sintetični ortofoti na 

katerih vidimo spremembe so obkroženi. 

 

Slika 105: Časovna vrsta sintetičnega ortofota Sentinel-2 –  nova cesta Limbuška obvoznica (vir: GI) 
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5.4 Primerjava točnosti zajema iz prostovoljno pridobljenih fotografij z uradnimi podatki 

Izmed fotografij 1., 2. in 3. nadzorovanega zbiranja fotografij smo izbrali tiste, ki so se uvrstile v 1. 

kategorijo uporabnosti (Novozgrajeni in obstoječi/obnovljeni objekti), na podlagi katerih smo v 

nadaljevanju želeli pridobiti oceno točnosti zajema z aplikacijo za interaktivno orientacijo. V ožji izbor 

so se večinoma uvrstile fotografije, na katerih so v okolici objekta značilne točke, linije, na katere smo 

se lahko oprli pri ročni orientaciji (linije cest, pločnikov, stavb v bližini, ipd.). 

 

 

 

 

Slika 106: Primeri fotografij, ki so bile izbrane za ročno interaktivno orientacijo (Vir: prostovoljne fotografije). 
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Preglednica 49: Prikaz števila vseh prejetih fotografij ter končno število fotografij (za ceste ter stavbe) uporabljenih za oceno 
položajne točnosti objektov zajetih v aplikaciji za IOR.  

Število vseh poslanih fotografij 567 

Število fotografij, ki so se uvrstile v 1. kategorijo uporabnosti 319 

Število orientiranih primerov z aplikacijo za IOR 74 

Število sprememb za preverbo položajne točnosti za objektni tip Stavbe 43 

Število sprememb za preverbo položajne točnosti za objektni tip Ceste 31 

 

Spodnja slika prikazuje lokacije teh sprememb v prostoru, ločene po objektnih tipih. Pri izračunu 

statistik smo med seboj ločili objektna tipa stavb in cest.  

 

Slika 107: Lokacije objektov, za katere smo izvedli interaktivno orientacijo. Zeleni krogci prikazujejo lokacije sprememb, ki se 
uvrščajo v objektni tip stavbe, oranžni pa spremembe, ki se uvrščajo v objektni tip ceste. (Podlaga: GURS DPK1000). 
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5.4.1 Preverba položajne točnosti zajema – za stavbe 

Položajno točnost stavb zajetih z aplikacijo za ročno interaktivno orientacijo smo preverjali na dva 

načina. 

5.4.1.1 Merjenje pravokotne razdalje med linijami stavb zajetih v aplikaciji za ročno interaktivno 
orientacijo in linijami na DTM ali v katastru stavb 

Vektorski sloj DTM5 je načeloma natančnejši od ortofota CAS, zato je bilo to naše izhodišče. To metodo 

preverbe natančnosti smo tako uporabili za vse objekte, ki so že bili vidni v DTM oziroma v katastru 

stavb. Kot je navedeno v prejšnjih poglavjih, pa je DTM na veliko listih že precej zastarel. Zadnje stanje 

ažurnosti listov DTM5 je prikazano na Slika 5. Večina sprememb, ki so jih poslali prostovoljci, so tako 

novejšega datuma in jih še ni v DTM. 

Izvedba meritev v programu QGIS: 

 

Slika 108: Izmera pravokotne razdalje med linijo na DTK5 in linijo zajeto v programu za IOR. 

Na zgornji sliki je z oranžno barvo izrisan objekt na sloju DTM in z zeleno linija zajeta v programu za 

ročno interaktivno orientacijo. Izmerjena razdalja znaša 2,1 m, vendar moramo pri tem upoštevati, da 

smo v programu za ročno IOR zajeli obod stavbe (Slika 109) in ne obod strehe, tako, kot je to zajeto v 

DTM. Prav tako moramo upoštevati natančnost sloja DTM, ki je pridobljen s fotogrametričnim 

zajemom na osnovi izdelkov cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) in laserskega skeniranja 

Slovenije (LSS). Položajna natančnost tako zajetih slojev je 0,5 m. Upoštevati moramo tudi ločljivost 

sloja DMR na osnovi katerega smo izvajali zajem s pomočjo interaktivne orientacije in znaša 1 m x 1 m.  
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Slika 109: Prikaz linije oboda stavbe, zajete v programu za IOR (vir podložene fotografije: prostovoljne fotografije). 

 

5.4.1.2 Merjenje razdalje med linijami objekta zajeti v programu za ročno interaktivno orientacijo 
in robovih stavb na najnovejšem ortofotu 

Za objekte, ki še niso zajeti v DTM ali katastru stavb smo za preverbo položajne točnosti uporabili 

najnovejši ortofoto CAS. Zadnji ortofoti (stanje na terenu) so iz let 2017–2020 (eProstor, 2021). Za 

primerjavo smo uporabili barvni ortofoto z velikostjo slikovnega elementa 25 cm×25 cm.  

Pri sami oceni položajne točnosti objektov zajetih v programu za IOR, moramo upoštevati tudi 

položajno točnost ortofota, ki je odvisna od kakovosti parametrov zunanje in notranje orientacije 

posnetka, kakovost uporabljenega DMR/DMV ter nagnjenosti stavb na njem (Triglav Čekada, 2016).  

Deklarirana položajna točnost ortofota CAS iz leta 2015, ko se je v izdelavo ortofota vpeljalo lidarski 

DMR, je 0,75 m (RMSE). Največja dovoljena odstopanja od pravega položaja točk so trikratnik RMSE, 

torej če na ortofotu najdemo odstopanje 2,25 m to še ne pomeni, da kaže na grobo napako.  

Če povzamemo, največja možna odstopanja prikaza na ortofotu od pravih položajev so lahko do 

2,25 m. To pomeni, da samo z meritvami razdalj težko dobimo odgovor o položajni točnosti objektov 

zajetih z aplikacijo za IOR, vendar pa lahko dobimo neko skupno statistiko teh odstopanj od ortofota. 
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Slika 110: Izmera pravokotne razdalje med robom stavbe na ortofotu in linijo zajeto v aplikaciji za IOR. 

Modra linije predstavlja sprednji rob stavbe in je bila zajeta v aplikacijo za IOR ter uvožena v orodje 

GIS. Izmerjena razdalja med modro linijo in robom stavbe glede na ortofoto znaša  približno 0,9 m. Pri 

tem moramo upoštevati, da gre tukaj za fotointerpretacijo, saj zaradi ločljivosti ortofota ne moremo 

povsem natančno določiti poteka robov stavb. Meritve nam služijo kot groba ocena prostorske točnosti 

podatkov pridobljenih iz aplikacije za IOR.  

  



GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

175 

5.4.1.3 Rezultati preverbe položajne točnosti objektov zajetih v programu za IOR - stavbe 

Izmed 43 izbranih primerov je bilo 23 takšnih, ki smo jih lahko primerjali z DTM oz. katastrom stavb in 

20 takšnih, ki smo jih primerjali z ortofotom CAS. Ostale spremembe so novejše in posledično niso 

zajete v DTM oziroma niso vidne na najnovejšem ortofotu (nekaj primerov je podanih v Preglednici 

45), zato primerjava v tem trenutku ni mogoča.  

Prikaz na ortofotu CAS in DTM 

(vir: GURS) 

Fotografija spremembe 

(vir: prostovoljne fotografije) 

Na ortofotu stavbe še ni 

 

 

 

Stanje pred izgradnjo krožišča 

  

Stavba v gradnji 
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Na ortofotu stanje pred obnovo stavbe 

 

 

 

Ortofoto prikazuje novo stanje, DTM staro 

 
 

Preglednica 50: Fotografije sprememb in stanje objektov na ortofotu CAS. 

 

Izmed 43 primerov, ki so že vključeni v DTM/kataster stavb ali so že vidni na ortofotu CAS smo izračunali 

povprečno razdaljo od neke značilne točke zajete v programu za IOR in točke, ki predstavlja isti del 

objekta bodisi v DTK5 ali na ortofotu (npr. rob hiše). Rezultati so podani v spodnji preglednici. 

Preglednica 51: Rezultati preverbe položajne točnosti objektov zajetih z aplikacijo IOR v primerjavi z DTM in ortofotom CAS. 

Sloj Število primerov Povprečno odstopanje [m] 

DTM 23 1,36 

Ortofoto 20 1,55 

Ugotovili, smo da objekti zajeti v programu za IOR iz prostovoljnih fotografij od objektov 

prikazanih na DTM in ortofotu CAS odstopajo načeloma med 1 in 2 m.  
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5.4.2 Preverba položajne točnosti za zajem – ceste in krožišča 

Za 31 izbranih primerov smo izvedli oceno točnosti zajema objektov v programu za IOR glede na uradne 

podatke. V primeru cest smo kot uradni podatek vzeli najnovejši ortofoto CAS. Izbrane primere smo 

razvrstili v dve podkategoriji: 

• kategorijo Odseki cest (sem se uvrščajo na novo zgrajeni oz. prenovljeni odseki cest) ter 

• kategorijo (2) Krožišča.  

 

5.4.2.1 Odseki cest: merjenje razlike med zajemom v programu za interaktivno orientacijo in 
ortofotom 

V aplikaciji za IOR smo izbrano fotografijo ustrezno orientirali in potem zajeli robove cest. Zajete linije 

smo uvozili v orodje GIS in izmerili odstopanje med zajetimi linijami in robovi cest vidnih na 

najnovejšem ortofotu (Slika 112).  

Vedno smo meritve izvedli na obeh dveh robovih cestišča. 

 

Slika 111: (1) Orientirana fotografija in zajete linije v aplikaciji za IOR, (2) linije zajete v aplikaciji za IOR prikazane v orodju 
GIS, (3) linije zajete glede na ortofoto 
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Izvedba meritev v orodju GIS: 

   

Slika 112: Izmere pravokotne razdalje med robom cestišča glede na ortofoto in linijo zajeto v programu za IOR (vedno smo 
meritve izvedli na obeh robovih cestišča) (vir podlage: ortofoto CAS). 

Vijolična barva predstavlja robove cestišča zajete po ortofotu CAS. V rdeči barvi so linije zajete v 

aplikaciji za IOR in uvožene v orodje GIS v formatu JSON. Za vsak primer smo meritve izvedli dvakrat, 

na levem in desnem robu cestišča.  

5.4.2.2 Krožišča: merjenje razlike med zajemom v programu za interaktivno orientacijo in 
ortofotom 

V programu za IOR smo fotografijo orientirali in potem na sloju DMR zajeli značilne linije krožišča. Na 

spodnji sliki vidimo idealen primer, kjer smo lahko zajeli celoten obod krožišča. V nekaterih primerih 

pa je bilo možno zajeti le del krožišča (Slika 114). 

 

Slika 113: Primer fotografije, kjer smo lahko zajeli celoten obod krožišča (vir: prostovoljne fotografije) 
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Slika 114: Primer fotografije, kjer smo lahko zajeli le del oboda krožišča (foto: prostovoljne fotografije). 

 

Izvedba meritev v orodju GIS: 

V primeru krožišč so se primeri precej razlikovali, le redko smo lahko zajeli celoten obod krožišča. Kljub 

temu smo v vseh primerih izvedli meritve odstopanj, med zajetimi linijami in linijami glede na ortofotu, 

na dveh mestih. Na spodnji sliki vidimo primer kje smo zajeli premer krožišča glede na linijo zajeto v 

aplikaciji za IOR in premer krožišča glede na ortofotu ter izračunali odstopanje.  
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Slika 115: Izračun odstopanj med linijo (obod krožišča) zajeto v aplikaciji za IOR in obodom krožišča glede na ortofoto (vir 
podlage: ortofoto CAS). 

 

Zelena linija je bila zajeta v aplikaciji za IOR in v formati JSON uvožena v orodje GIS. Rdeča linija 

predstavlja obod krožišča glede na ortofoto CAS. Na dveh mestih smo izmerili kakšna je razlika med 

njima.  
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5.4.2.3 Rezultati preverbe položajne točnosti objektov zajetih v programu za IOR – ceste 

Izmed 31 izbranih primerov, ki smo jih orientirali v aplikaciji za IOR in primerjali zajete linije robov 

cestišča z obstoječim ortofotom CAS, je: 

• 25 uvrščenih v kategorijo Odseki cest in  

• 6 v kategorijo Krožišča.  

V preglednici je podano skupno povprečno odstopanje zajetih linij od uradnih podatkov (v primeru cest 

je bil uradni podatek ortofoto). 

 

Preglednica 52: Rezultati ocene položajne točnosti objektov zajetih v aplikaciji za IOR glede na uradni podatek (za objektni 
tip Ceste). 

Število primerov Število meritev Povprečno odstopanje od ortofota [m] 

31 62 1,6 

 

Pri odsekih cest smo zaradi same ocene uporabnosti fotografij izmerili tudi dejansko dolžino odseka, 

ki bi ga lahko zajeli v aplikaciji za IOR. Povprečna dolžina uporabnih odsekov za zajem sprememb na 

cestah iz ene fotografije znaša 39 metrov. Najdaljša je 130 m, najkrajša pa 15 m. 

Razlog za takšen rezultat je, da so prostovoljci v veliko primerih novosti fotografirali iz neposredne 

bližine in ne na način, da bi se na fotografiji videla celotna sprememba. Uporabnost takšnih fotografij 

je iz vidika zajema zato majhna. Kljub temu pa na tak način dobimo indic, da se je v prostoru zgodila 

sprememba. 
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5.5 Zaključek – Analiza rezultatov s priporočili 

V okviru prvega pilotnega zbiranja fotografij se je izkazalo, da čim bolj se potencialnemu prostovoljcu 

približaš z vključitvijo zanj enostavnih metod za prenos podatkov, torej z vključitvijo uporabe že 

obstoječih aplikacij za komuniciranje (npr. Viber in WhatsApp), več odziva lahko pričakuješ. Da dosežeš 

odziv, pa ni dovolj samo, da potencialne prostovoljce nagovoriš le enkrat, ampak moraš vseskozi 

intenzivno delati na opominjanju o akciji, tako takem, ki doseže vse naslovnike v akciji, kot tudi 

individualnem opominjanju posameznikov. Brez slednjega, bi bil odziv na vse tri akcije zbiranja 

sprememb bolj skromen.  

Preglednica 53: Pregled koliko oseb se je odzvalo na akcije zbiranja prostovoljnih fotografij sprememb v prostoru. 

Akcija GI 

poslano/prejeto 

UM FERI 

poslano/prejeto 

UL FGG 

poslano/prejeto 

Skupaj  

prejeto 

1.  56/16 25/4 / 20 

2.  

 

40/16 8/2 18 

3.   37/15 28/9 24 

 

Z uporabo kontroliranih množic, to je vedenjem kolikim ljudem smo poziv poslali, smo ugotovili, 

kolikšen je potencialni odziv prostovoljcev na akcijo zbiranja sprememb prikazanih na fotografijah za 

ažuriranje topografskih kart. Čistih prostovoljcev se je odzvalo 26 %. Dve skupini pa smo imeli 

prostovoljcev z minimalno boniteto (dva letnika na UM FERI), ki sta pripomogli k večjemu odzivu, to je 

kar 40 % odzivu.  

Kontrolirane množice prostovoljcev so imele omejene možnosti posredovanja sprememb, zato smo jih 

dodatno spraševali še, če bi imeli prosto na izbiro, kateri medij za pošiljanje fotografij bi najraje izbrali. 

Večina bi najraje poslala fotografije preko različnih že obstoječih aplikacij za pošiljanje fotografij (33 

%), 18 % bi uporabilo elektronsko pošto, le 8 % pa bi jih najraje uporabilo posebno namensko aplikacijo 

za zbiranje fotografij. Na ta način smo ugotovili, da smo v predhodni spletni anketi (Triglav Čekada in 

Radovan 2021), podali anketirancem premalo možnih odgovorov na enako vprašanje (posebna 

namenska aplikacija, e-pošta, telefon in navadna pošta). Vendar moramo poudariti, da smo v omenjeni 

anketi imeli bolj enakomerno starostno razporeditev potencialnih prostovoljcev, kot smo jo imeli v 

naših treh kontroliranih akcijah zbiranja fotografij. Sedaj smo imeli večino, to je 68 % prostovoljcev, iz 

starostnega razreda 18-24 let. V omenjeni anketi je sodelovalo 33 anketirancev iz tega starostnega 

razreda, ki bi v 41 % najraje pošiljali fotografije po e-pošti, posebno namensko aplikacijo bi uporabilo 

59 %. Če primerjamo s celotno skupino anketirancev (570) smo dobili 38 % za e-pošto in 56 % za 

namensko aplikacijo, manjši delež jih je ostal še za telefon in navadno pošto. 

Skupno smo v vseh treh akcijah zbiranja fotografij topografskih sprememb od 195 potencialnih 

prostovoljcev dobili prostovoljne fotografije v 62 primerih. Po analizi potencialne uporabnosti tako 

zbranih fotografij smo ugotovili, da jih je 92 % potencialno uporabnih za ažuriranje topografske karte 

merila 1 : 5000 (razredi uporabe 1, 2 in 3). Najbolj uporabnih, to je uporabnih tako za zajem vektorskih 

vsebin kot tudi drugih atributnih podatkov, je 56 % prostovoljnih fotografij. Kljub zelo kratkim 

navodilom kako fotografirati in zakaj, ki smo jih poslali potencialnim prostovoljcem, je neuporabnih 

fotografij le manjši delež, to je 8 % delež, pa še te bi bile morebiti uporabne za kakšne druge prostorske 
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baze (npr. fotografije novih fasad že obstoječih stavb – za analizo vzdrževanja stavb, fotografije novih 

cestnih označb – za analizo vzdrževanja cestišč), le za ažuriranje topografskih kart 1 : 5000 pa niso 

uporabne.  

Na osnovi pregleda vseh prejetih fotografij stavb iz vseh treh akcij zbiranja prostovoljnih fotografij, ki 

sodijo v kategorijo 1, smo ocenili še koliko fotografij bi bilo uporabnih za zajem poenostavljenega 

celotnega tlorisa stavbe s pomočjo zajema z interaktivno orientacijo. Kot take smo obravnavali tiste 

fotografije na katerih vidimo dve fasadi oz. enostavneje rečeno dva roba stavbe. Med skupno 119 

fotografijami stavb je takih 50 %, 46 % fotografij pa omogoča zajem le enega robu stavbe. Ostanek 

odpade na tiste, ki jim nismo mogli določiti lokacije. 

Kljub zelo kratkim navodilom, ki smo jih poslali potencialnim prostovoljcem, je bilo v času analize le 

22 % sprememb že vidnih na ortofotu CAS, 64 % pa jih še ni bilo vidnih, torej so predstavljale prave 

novosti. 

Vidnost stavb ali cestnih odsekov, ki še niso vidne na najnovejšem ortofotu CAS, pa smo preverjali še 

na Sentinel-2 posnetkih (prosto dostopnimi kompoziti). Ugotovili smo, da med skupinami stavb, kjer je 

skupaj združenih več vrstnih hiš, več blokov ali predstavljajo nove večje trgovske centre, lahko na 

Sentinal-2 (ločljivost 10 m×10 m) in sintetičnem ortofotu sentinel-2 (ločljivost 2,5 m×2,5 m) 

razpoznamo vse novosti. Med enodružinskimi stavbami pa samo take, ki se nahajajo samostoječe in v 

ne preveč strjenih zaselki. V gosto pozidanih delih mest, kot je npr. mestno jedro Maribora, jih ne 

moremo prepoznati. Uspešnost razpoznave novih stavb ali skupin novih stavb na Sentinel-2 je 84 %. 

Uspešnost razpoznave cestnih površin na Sentinel-2 pa je 31 %. Deloma moramo tako majhen delež 

pripisati temu, da so nam prostovoljci poslali kar veliko fotografij manjših novih preplastitev cest. Na 

sintetičnem ortofotu Sentinel-2 prepoznamo enak delež stavb, delež razpoznanih cestnih površin pa je 

še nižji, zato bomo morali v nadaljevanju še optimizirati izdelavo sintetičnega ortofota Sentinel-2. 

Do zaključka projekta smo s pomočjo testne aplikacije za interaktivno orientacijo orientirali 47 

primerov fotografij sprememb, ki prikazujejo stavbe in so hkrati že vidne v DTM ali pa na ortofotu CAS. 

Na deležu fotografij, ki prikazujejo stavbe, ki so že zajete v DTM, smo dobili položajno točnost zajetih 

stranic (ena fasada) 1,36 m.  

S pomočjo interaktivne orientacije smo orientirali še 31 obnovljenih cestnih odsekov ali krožišč ter jih 

primerjali z ortofotom CAS. Položajna točnost zajema je 1,6 m. Povprečna dolžina cestnega odseka 

zajetega iz teh prostovoljnih fotografij je 39 m, kar je sorazmerno malo (najdaljša dolžina je 120 m, 

najkrajša pa 15 m). 

Iz zgornjih rezultatov lahko zaključimo, da so prostovoljne geografske informacije podane v obliki 

fotografij, lahko najprej dober vizualni indic, do kakšne spremembe je prišlo v prostoru. Poleg tega pa 

lahko z njihovo obdelavo pridobimo tudi nekatere osnovne merske atribute o spremembah 

(generaliziran obod stavbe, rob cestišča), ki bi jih lahko vnesli direktno v državne topografske baze 

podatkov. 
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6 DISEMINACIJA IN UPORABA 

Cilj te aktivnosti je sprotno obveščanje različnih deležnikov o stanju projekta in vmesnih rezultatih 

projekta. Širši strokovni javnosti bomo predstavljali vmesne rezultate projekta v obliki različnih 

strokovnih in znanstvenih člankov. 

Ker je bila s strani ARRS odobrena le polovična vrednost projekta, bomo rezultate objavljali le na spletni 

strani projekta in ne bomo vzpostavili Facebook profila projekta. 

6.1 Najpomembnejši dosežki raziskovalne skupine projekta z raziskovalnega področja 

Do oddaje končnega poročila smo objavili štirje znanstvene članke, trije konferenčne članke in eno 

konferenčno predstavitev: 

• Triglav Čekada, M., Novak, N., Oven, K. (2021): Potenciali fotografij, posnetih s pametnim 

telefonom, za izmero prostovoljnih geografskih informacij. Geografski vestnik: časopis za 

geografijo in sorodne vede. 93:1, str. 109-122. https://ojs-gr.zrc-

sazu.si/gv/article/view/8178/7613, DOI: 10.3986/GV93104 [COBISS.SI-ID 100733699] 

 

• Šanca, S., Mangafić, A., Oštir, K. (2021). Building detection with convolutional networks 

trained with transfer learning = Zaznavanje stavb z uporabo nevronskih mrež, učenih s 

prenosom znanja. Geodetski vestnik: glasilo Zveze geodetov Slovenije. 65:4, str. 559-593, 
http://www.geodetski-vestnik.com/65/4/gv65-4_sanca.pdf, DOI: 10.15292/geodetski-

vestnik.2021.04.559-593. [COBISS.SI-ID 92864259] 

• Jesenko, D., Mongus, D., Lešnik, U. (2021). Influence of COVID-19 On PM10 Concentrations in 
Maribor. V: Letnik, T. (ur.). 19th European Transport Congress of the EPTS Foundation e.V : 
European green deal challenges and solutions for mobility and logistics in cities: conference 
proceedings : October 7-8, 2021, Maribor, Slovenia. 1st ed. Maribor: Zum urbanizem, 
planiranje, projektiranje: University, 2021. str. 173-182, https://www.fgpa.um.si/wp-
content/uploads/2021/12/Conference-Proceedings.pdf [COBISS.SI-ID 91893507] 

• Triglav Čekada, M., Radovan, D. (2021). The willingness of volunteers to report changes on 

topographic maps = Pripravljenost prostovoljcev za sporočanje sprememb na topografskih 

kartah. Geodetski vestnik: glasilo Zveze geodetov Slovenije, 65:3, str. 400-439, 

http://www.geodetski-vestnik.com/65/3/gv65-3_cekada.pdf, DOI: 10.15292/geodetski-

vestnik.2021.03.400-439. [COBISS.SI-ID 80532739] 

 

• Triglav Čekada, M. (2021): Izračun masnih bilanc ledenikov v času prosto dostopnih satelitskih 

podatkov. V: Kuhar, M. (ur.), Pavlovčič Prešeren, P. (ur.), Vreča, P. (ur.). Raziskave s področja 

geodezije in geofizike 2020: zbornik del : 26. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in 

geofiziko, Ljubljana, 28. januar 2021. Ljubljana: Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 

str. 21-35,  

http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2021/SZGG_Zbornik_2021_E_publikacija.pdf. 

[COBISS.SI-ID 55923971] 

 

• Mangafić, A., Žagar, T. (2020): Izdelava visokoločljivega sintetičnega ortofota na osnovi 

posnetkov Sentinel-2 z uporabo super-ločljivostnih generativnih nasprotniških mrež. V: 

CIGLIČ, Rok (ur.), et al. Modeliranje pokrajine, (GIS v Sloveniji, ISSN 1855-4954, 15). 1. izd. 

https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/8178/7613
https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/8178/7613
https://dx.doi.org/10.3986/GV93104
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/100733699?lang=sl
http://www.geodetski-vestnik.com/65/4/gv65-4_sanca.pdf
https://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2021.04.559-593
https://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2021.04.559-593
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92864259?lang=sl
https://www.fgpa.um.si/wp-content/uploads/2021/12/Conference-Proceedings.pdf
https://www.fgpa.um.si/wp-content/uploads/2021/12/Conference-Proceedings.pdf
http://www.geodetski-vestnik.com/65/3/gv65-3_cekada.pdf
https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.400-439
https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.400-439
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/80532739?lang=sl
http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2021/SZGG_Zbornik_2021_E_publikacija.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/55923971?lang=sl
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Ljubljana: Založba ZRC. str. 97-105, DOI: 10.3986/9789610504696_07. [COBISS.SI-ID 

28636931] 

 

• Triglav Čekada, M., Radovan, D. (2019): Primerjava uporabe prostovoljnih geografskih 

informacij za spremljanje poplav in potresov. Geografski vestnik: časopis za geografijo in 

sorodne vede, 91:2, str. 125-138. https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7971/7464, DOI: 

10.3986/GV91207. [COBISS.SI-ID 9099617] 

 

• Triglav Čekada, M. (2020): Slovenian applied research project to utilise volunteered images 

for national topographic map updating in scales 1:5000 and 1:50000. V: Crowdsourcing in 

national mapping : EuroSDR workshop, 16 - 17 January 2020 (Leuven, Belgium). Leuven: 

EuroSDR. 2020, str. 1-20, [COBISS.SI-ID 20642051] 

http://www.eurosdr.net/sites/default/files/images/inline/slovenian_applied_research_proje

ct_mihaela_triglav_geodetic_institute_of_slovenia.pdf 

 

Okvirno smo o rezultatih projekta poročali tudi v kratkem opisu projekta, ki je objavljen v: 

• EuroSDR Annual Report 2021 (http://www.eurosdr.net/publications/annual-report-2021, str. 

20-21)  

 

Trenutno je v postopku priprave na tisk še en konferenčni članek: 

• Novak, N., Jesenko, D., Drešček, U., Triglav Čekada, M. (v tisku): Zbiranje prostovoljnih 

fotografij topografskih sprememb ter ocena njihove uporabnosti. GIS v Sloveniji 2022. 

 

Nekaj bodočih objav je še v delu, po objavi bodo dodane na spletno stran projekta. 
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6.2 Najpomembnejši dosežki projektne skupine na področju gospodarstva, družbenih in 

kulturnih dejavnosti 

Triglav Čekada je sodelovala v uredniškem odboru srečanja Slovenskega združenja za geodezijo in 

geofiziko, ki se je odvijalo 27. 1. 2022 oddaljeno: 

• http://fgg-web.fgg.uni-

lj.si/sugg/referati/2022/SZGG_Zbornik_2022_E_publikacija.pdf  [COBISS.SI-ID 94969603]  

Triglav Čekada je sodelovala v programskem odboru Geodetskega dne 2021, ki je bil izveden hibridno 

16. 9. 2021: 

• https://www.primorsko-geodetsko-drustvo.si/wp-

content/uploads/2021/09/Program_GD2021-avgust.pdf  

Triglav Čekada je vodila programski odbor Geodetskega dne 2020, katerega izvedba je bila zaradi 

koronavirusa prestavljena iz 12.-13. 3. 2020 na kasnejši termin 17. 9. 2020. Dne 17.9. 2020 je bil 

Geodetski dan izveden hibridno (delno v živo in delno kot webinar). Triglav Čekada je na dogodku 

povezovala eno sekcijo predavanj. Knjiga povzetkov Geodetskega dne 2020 je: 

• Triglav Čekada, M. (urednik) (2020). Geodezija za kakovostne odločitve v prostoru in času = 

Geodesy and quality of geospatial data for good decision-making: povzetki predavanj. 

Ljubljana: Zveza geodetov Slovenije: Ljubljansko geodetsko društvo, ISBN 978-961-93656-5-6 

[COBISS.SI-ID 304269568] 

Triglav Čekada je sodelovala v znanstvenem odboru/uredniškem odboru 15. bienalnega simpozija GIS 

v Sloveniji: Modeliranje pokrajine, ki je bil izveden v živo 30. 9. 2020. Istočasno je izšla še monografija 

v tiskani in prosto dostopni e-obliki:  

• Ciglič, R. (urednik), Geršič, M. (urednik), Perko, D. (urednik), Zorn, M. (urednik) (2020). 

Modeliranje pokrajine, (GIS v Sloveniji, 15). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 200 str., ISBN 978-

961-05-0112-1.1, [COBISS.SI-ID 296251648], e-izd. Ljubljana: Založba ZRC, ISBN 978-961-05-

0469-6, [COBISS.SI-ID 25145091], https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1530  

Triglav Čekada je sodelovala v organizacijskem odboru 26. srečanja Slovenskega združenja za 

geodezijo in geofiziko, ki je bilo izvedeno 28. 1. 2021 v Ljubljani. Na srečanju je Triglav Čekada 

povezovala en sklop predavanj. Istočasno je izšel še e-konferenčni zbornik del: 

• Kuhar, M. (urednik), Pavlovčič Prešeren, P. (urednik), Vreča, P. (urednik) (2021). Raziskave s 
področja geodezije in geofizike 2020 [elektronski vir] : zbornik del : 26. srečanje Slovenskega 
združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 28. januar 2021, Slovensko združenje za 
geodezijo in geofiziko. [COBISS.SI-ID 53030659], http://fgg-web.fgg.uni-
lj.si/sugg/referati/2021/SZGG_Zbornik_2021_E_publikacija.pdf  
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