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Izvleček
Diplomska naloga obsega predstavitev turistične ponudbe in izdelavo interaktivne turistične
karte občine Trnovska vas. V uvodu so predstavljene turistične možnosti in ponudba občine
Trnovska vas. Zbrali smo podatke o turističnih, kolesarskih in pohodniških poteh na tem
območju, da bi tako popeljali turiste, pohodnike in kolesarje skozi naše kraje in jim predstavili
lepote Slovenskih goric ter Pesniške doline.
V idejnem načrtu smo skupaj z občino Trnovska vas določili smernice turistične ponudbe in
zasnovo spletno turistične karte. Praktični del diplomskega dela predstavlja izdelava
interaktivne spletne karte, ki je podrobno opisana v redakcijskem načrtu. Poleg izdelave karte
smo na kratko opisali in s fotografijami predstavili naravne in kulturno-zgodovinske
znamenitosti. Karto smo oblikovali uporabniku prijazno in enostavno za uporabo.
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1

UVOD

Turizem v Slovenskih goricah je manj razvita panoga v primerjavi z drugimi. Ta del Slovenije
skriva v sebi veliko perspektivnih turističnih točk, ki smo jih v tem diplomskem delu skušali
predstaviti širši javnosti. Osredotočili smo se na območje občine Trnovska vas, za katero smo
v nalogi izdelali spletno turistično karto. S to nalogo želimo predstaviti predvsem športnoturistično ponudbo kraja.
Občina Trnovska vas leži na zahodnem delu Pesniške doline ob regionalni cesti Ptuj – Lenart.
Spada med manjše slovenske občine s površino 22,9 km². V zadnjih letih je pričela z vlaganjem
v razvoj turizma. Primeri tovrstnih vlaganj so: obnova tradicionalne panonske hiše –
Simoničeve domačije, pred nekaj leti je sodelovala pri ustanovitvi naravoslovne učne poti
Jezera, v sodelovanju z Osnovno šolo Destrnik - Trnovska vas je bila zasnovana Bolfenška
turistična pot, skupaj z gasilskim društvom je bila restavrirana ena iz med najstarejših gasilskih
brizgaln v Sloveniji. Za kulturno – turistične dogodke skrbita turistično društvo Trnovska vas in
kulturno društvo Muršec - Živkov. Na športno-rekreacijskem področju pa delujeta športni
društvi Trnovska vas in Kenguru skupaj v sodelovanju z gasilskim društvom Biš.
V današnjem svetu je vedno bolj pomemben trend kakovostno preživetega prostega časa,
zato se nam zdi pomembno, da v nalogi predstavimo nekaj idej, kako preživeti prosti čas v
naravi kot športnik, rekreativec ali turist. Namen naloge je združiti turistično-rekreacijsko
ponudbo občine. V njej bi tako na osnovi pohodniških in kolesarskih poti, ki vodijo skozi občino,
predstavili naravne in kulturne znamenitosti kraja. Tako bi z izdelavo spletno-turistične karte
predstavili vse pohodniške, kolesarske in turistične poti, ki bi si jih bilo možno ogledati tudi na
spletu.
Karta je izdelana v interaktivni obliki s programom OCAD 2018 in je dostopna na spletu, kjer
uporabniku omogoča prikaz izbranih vsebin.
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TURISTIČNA PONUDBA

Turistična ponudba občine je kulturno in naravno bogata, zato smo predstavili zgolj ključne:
1.1.1

KULTURNO – ZGODOVINSKE ZNAMENITOSTI


Rimske gomile

Območje občine je bilo poseljeno že v
antiki, o čemer pričajo ostanki rimskih
gomil, ki jih najdemo na štirih različnih
krajih. Ti so posebej označeni na karti. V
rimskih gomilah so bila odkrita trupla in
ostanki predmetov iz časa Rimljanov
(https://www.trnovska-vas.si/).


Bunkerji iz 2. svetovne vojne

Po celotni Pesniški dolini lahko vidimo

Slika 1: Rimske gomile

bunkerje iz obdobja pred 2. svetovno vojno, ki so služili za obrambo pred sovražniki v času
vojne. To so bili bunkerji iz t. i. Rupnikove linije, ki jo je gradila Kraljevina Jugoslavija za
obrambo

svoje

meje

na

območju

Slovenije.

Gre

za

železobetonske

(https://www.trnovska-vas.si/).


Simoničeva domačija

V Trnovski vasi je ohranjena tradicionalna
panonska hiša, ki je stara več kot 200 let.
Občina jo je razglasila za kulturni spomenik,
ki se vodi v registru kulturne dediščine in je
zaščitena pri Zavodu za varstvo kulturne
dediščine Maribor. Simoničeva domačija je
ena redkih ohranjenih izvirnih panonskih hiš
v Sloveniji (https://www.trnovska-vas.si/).
Gasilska brizgalna

Slika 2: Simoničeva domačija

Na območju občine Trnovska
vas že vse od leta 1876 za
požarno

varnost

skrbi

Prostovoljno gasilsko društvo
Biš, ki je eno izmed najstarejših
društev v Sloveniji. Ustanovil
ga je dr. Jožef Muršec –
Živkov, ki je društvu nudil tudi
finančno podporo in prispeval

Slika 3: Obnovljena gasilnica

bunkerje
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za nakup nove gasilnice takratnih 300 goldinarjev. Leta 1959 je bil zgrajen gasilski dom v Bišu,
pridobili pa so tudi nov društveni prapor (Muršec, 1996). Leta 2016, ob 140-letnici društva, so
gasilnico prenovili in je na ogled v vitrini pred gasilskim domom. Danes PGD Biš šteje 282
članov, od tega 161 članov, 85 operativnih članov in 36 članov podmladka. Društvo je
opremljeno s sodobno opremo za opravljanje intervencijskega dela in aktivno sodeluje pri
organizaciji dogodkov v kraju.
1.1.2

NARAVNE ZNAMENITOSTI


Gnezdišča sivih čapelj in naravoslovna učna pot Jezera

Jezera ali Jelšev log je močvirnato območje
v Bišu, natančneje ob zaselku Gomile. Pred
regulacijo stare struge reke Pesnice in
melioracijo je bilo to območje mokro in
neprehodno. Danes predstavlja življenjski
habitat številnim rastlinskim in živalskim
vrstam. Tu gnezdi več vrst ptic, med katerimi
je najbolj prepoznavna siva čaplja. Na
močvirnih travnikih raste tudi močvirska
Slika 4: Siva čaplja

logarica, ki je simbol občine (Fras, 2001). Ob

Jezerih je nastala naravoslovna učna pot. Obiskovalec v lahkotnem sprehodu v slabih dveh
urah na poti okrog Jezer lahko opazuje pestrost številnih vrst ptic, metuljev, kačjih pastirjev,
bogastvo barv različnih cvetov, od močvirske logarice, vodne perunike do barvne travniške
preproge. (Fras, 2001).


Močvirska logarica

Na močvirnatih območjih ob reki Pesnici lahko najdemo
rastišča močvirske logarice (Fritillaria meleagris),
imenovane tudi močvirski tulipan. Gre za cvetico z okrog
30 cm visokim steblom, iz katerega rastejo črtalasti listi.
Običajno ima en sam do 4,5 cm velik cvet. Cvetni listi
so škrlatno belo lisasti. Še posebej lep pogled

na

travnike je marca ali aprila, ko močvirska logarica cveti.
Ta rastlina je zaradi svoje ogroženosti (izsuševanje
travnikov) tudi zavarovana. (Fras, 2001).

Slika 5: Močvirska logarica
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IDEJNI NAČRT

Na začetku izdelave karte potrebujemo idejni načrt. Tega smo zasnovali skupaj v sodelovanju
z občino Trnovska vas. Za sodelovanje smo se odločili, ker bi s tem projektom radi turistom in
občanom približali potenciale turistično – rekreacijskih poti v kraju. Občina bo končni izdelek
objavila na svoji spletni strani, tako da bo dostopen širši javnosti. V idejnem načrtu smo
podrobneje obravnavali:
1. obliko uporabe karte,
2. grobo določitev merila in obsega karte ter
3. določitev vrste karte glede na vsebino.
2.1

OBLIKA UPORABE KARTE

Izdelali bomo turistično-rekreacijsko karto občine Trnovska vas v digitalni obliki, s programom
OCAD 2018. Naš končni izdelek bo interaktivna spletna karta, ki bo dostopna na spletni strani
občine Trnovska vas.
2.2

OBSEG OBMOČJA IN MERILO KARTE

Karta bo zajemala območje občine Trnovska vas,
kot prikazuje slika 6.
Merilo je pomemben matematični element karte,
od katerega je odvisno območje kartiranja in
stopnja

podrobnosti

prikaza.

Spletne

karte

uporabnikom omogočajo možnost približevanja in
oddaljevanja, zato smo se odločili, da bomo
naredili karto
s tristopenjsko podrobnostjo prikaza:

Slika 6: Obseg območja karte, vir: Geopedia

1. najpodrobnejši prikaz bo ustrezal merilu 1 : 5000,
2. srednje podroben prikaz bo ustrezal merilu 1 : 15000 ter
3. najmanj podroben prikaz bo ustrezal merilu 1 : 50000.
3

REDAKCIJSKI NAČRT

Pri projektu izdelave karte so zelo pomembna redakcijska dela, katerih cilj je redakcijski načrt,
ki je avtorsko delo. V redakcijskem načrtu so podrobno opisani vsi koraki izdelave karte.
Redakcijska dela razdelimo na splošna in posebna. Splošna redakcijska dela obsegajo
določitev:
1. namena, vrste in oblike karte,
2. tehnologije izdelave in reprodukcije karte,
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3. matematične osnove karte,
4. kategorizacije geografskih elementov,
5. izbora in analize kartografskih virov,
6. vsebine karte,
7. načina prikaza posameznih pojavov in objektov,
8. kategorizacije zemljepisnih imen in ostalih napisov,
9. generalizacije posameznih objektov in pojavov ter
10. oblikovanja karte kot celote (Petrovič, 2017).
3.1

Namen, vrsta in oblika karte

Namen izdelave karte je promocija turizma in predstavitev potenciala športno rekreacijskih
kolesarskih in pohodniških poti. Izdelano tematsko karto uvrščamo med turistične.
Uporabnikom je dostopna v interaktivni obliki na spletni strani občine Trnovska vas.
3.2

Tehnologije izdelave in reprodukcije karte

Izdelali smo spletno karto s programom OCAD 2018 in jo objavili na spletu. Zraven karte smo
oblikovali še uporabniški vmesnik, ki uporabniku omogoča večstopenjsko povečavo karte,
izbiro določenih vsebin ter krajše opise turističnih destinacij.
3.3

Matematična osnova karte

Karta je izdelana v Gauß-Krügerjevi kartografski projekciji. Geodetsko osnovo predstavlja star
državni koordinatni sistem D48/GK, ki ima za referenčno ploskev Besselov elipsoid iz leta
1841. Za koordinatni sistem D48/GK smo se odločili zato, da smo lahko dostopali do podatkov
preko WMS. Karta je orientirana proti kartografskemu severu. Več podatkov o kartografski
projekciji je v preglednici 1.
KARTOGRAFSKA PROJEKCIJA

GAUß-KRÜGERJEVA KARTOGRAFSKA PROJEKCIJA

Oznaka kartografske projekcije

D48/GK

Vrsta kartografske projekcije

Konformna prečna valjna

Številka cone

5

Širina cone

w = 3° 15´

Elipsoidna dolžina srednjega meridiana cone

λ0 15°

Elipsoidna širina izhodiščne paralele

φ0 = 0°

Linijsko merilo na srednjem meridianu

m0 = 0,9999

Navidezni pomik proti severu

f𝑁 = - 5 000 000

Navidezni pomik proti vzhodu

f𝐸 = 500 000

Preglednica 1: Parametri Gauß-Krügerjeve kartografske projekcije (Petrovič, 2017)
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Velikost prikaza je v dimenziji 7000 m × 6845 m. Območje je omejeno z oglišči, ki so podana
s koordinatami v koordinatnem sistemu D48/GK:
oglišča

y [m]

x[m]

1

565082

150690

2

572082

150690

3

572082

157536

565082

157536

4

Preglednica 2: Oglišča območja karte

Izdelali smo tri ravni kartografskih prikazov glede na podrobnost prikaza v merilu:


1 : 5000,



1 : 15 000 in



1 : 50 000.

Merilo smo na karti prikazali v grafični obliki.
3.4

Kategorizacija geografskih elementov

Relief je na zahodu razgiban in gričevnat ter na vzhodu ob reki Pesnici zravnan. Gričevnata
območja so na prisojnih straneh porasla z vinogradi, po osojnih pa z gozdovi. Na ravnini in
na terenu z manjšim naklonom prevladujejo kmetijske površine. Najvišji vrh je na Strmcu pri
Destrniku, in sicer 385 m nadmorske višine, najnižja točka pa je na 221 m nadmorske višine.
V Bišu se nahaja manjše močvirnato območje, imenovano Jezera. Zaradi izvedene melioracije
so v ravninskem delu številni manjši jarki in potoki speljani v reko Pesnico.
Prevladujejo trije tipi naselij: obcestna, razpršena in strnjena. Prva ležijo ob regionalni cesti
Ptuj-Lenart, druga so večinoma razpršena po vrhovih gričev, tretja pa se nahajajo na ravnih
območjih, kjer so hiše strnjene okrog vaškega jedra:


obcestna naselja: Biš, Trnovska vas, Gočova;



razpršena naselja: Bišečki Vrh, Črmlja, Sovjak, Strmec pri Destrniku, Trnovski Vrh,
Ločki Vrh, Drbetinci, Nadbišec, Čagona, Spodnje Verjane;



strnjena naselja: Ločič, Spodnje Verjane.

Prometno omrežje na območju je gosto in razvejano. Na severu čez obravnavano območje
poteka avtocesta Maribor-Murska Sobota. Prometno najbolj pomembna povezava pa je
regionalna cesta Ptuj-Lenart, saj prebivalcem omogoča dostop na avtocesto in povezuje
urbani središči Ptuj in Lenart. Gosto je razvejana mreža lokalnih cest. Zaradi kmetijskih površin
je veliko kolovozov in gozdnih poti.
Na karti bomo prikazali naslednje geografske vsebine:


vode (reke, potoke, jarke in močvirja),
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prometnice (avtocesta, regionalna cesta, lokalna cesta, makadamska cesta in gozdna
pot),



relief (senčenje in plastnice),



naselja (pozidana območja in obrisi zgradb),



gozdovi.

3.5

Izbor in analiza kartografskih virov

Vire izbiramo glede na območje ter podrobnost prikaza, poreklo, dostopnost in ažurnost
podatkov. Glede na način in uporabo kartografskih virov jih delimo na:
• osnovne vire: to so viri, ki jih uporabimo kot neposredno osnovo pri izdelavi karte in iz njih
prevzamemo večino vsebine karte;
• dopolnilne vire uporabljamo za dopolnitev vsebine (na karti dopolnjujemo podatke, ki jih na
osnovnih virih ni, so časovno zastareli ali so neustrezni);
• pomožne vire, h katerim prištevamo podatke, ki jih ne uporabimo neposredno za dopolnitev
vsebine, pač pa nam koristijo, da lahko preučimo območje kartiranja z zgodovinskega,
geografskega, demografskega ali drugega področja (Petrovič, 2009).
Pri izboru virov za izdelavo tematske karte moramo upoštevati, katere bodo glavne in stranske
vsebine karte. Upoštevati je treba položajno natančnost podatkov, pomensko pravilnost,
celovitost vsebine in starost vira. Vire je treba dobro preučiti in izmed vseh izbrati
najprimernejše. Pri izboru vsebin za interaktivno karto, s katero uporabniku omogočamo
poljubno spreminjanje merila in je zato narejena v večstopenjskem merilu, izbiramo med viri
podatkov glede na raven podrobnosti prikaza. Glede na merilo in želeno stopnjo prikaza
podatkov ravni izbiramo osnovne in dopolnilne vire.
3.5.1

Osnovni viri

Osnovni vir karte predstavljajo vektorski podatki zbirke topografskih podatkov (DTM - državni
topografski model), ki je homogene natančnosti in ustreza merilu prikaza 1 : 5000. Baza
podatkov je razdeljena na grafični in atributni sklop. Koordinatna osnova DTM 5 je v starem
državnem koordinatnem sistemu D48/GK. Grafični zajem podatkov temelji na stereo parih
cikličnega aerosnemanja. Kot osnova za zajem atributov služijo listi TTN 5 in podatki iz baz
drugih upravljalcev (ZK GJI, KS …). Vsebinsko DTM prikazuje naslednje vsebine: promet,
hidrografija, pokritost tal in zgradbe. Pri izdelavi so bili uporabljeni naslednji listi:


I2709, I2710, J2701, J2702,



I2719, I2720, J2711, J2712,



I2729, I2730, J2721, J2722.
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3.5.2

Dopolnilni viri

Za dopolnitev osnovne vsebine uporabimo naslednje vire:


DOF 050,



DMV 5,



Kataster stavb,



Open street maps,



podatki obstoječih turističnih, kolesarskih in pohodniških poti na območju in



terenski posnetki.

DOF 050 je državni ortofoto z ločljivostjo 50 cm in je ustrezno orientiran in lociran v prostoru.
Uporablja se kot podlaga ali vir za dopolnjevanje in zajem podatkov. V našem primeru je služil
kot podlaga za zajem gozdnih površin in za dopolnjevanje nepopolnih vsebin. Uporabljeni so
bili naslednje listi DOF 050 iz leta 2016:


I0909 I0910, J0901, J0902.



I0919, I0920, J0911, J0912.



I0929, I0930, J0921, J0922.

Na osnovi DMV 5 (ločljivosti 5 m) podatkov lahko izdelamo model reliefa, ki služi kot podlaga
karti. Relief je lahko prikazan s senčenjem ali s plastnicami. Podatki pri DMV 5 so podani s
koordinatami XYZ za posamezno točko. Uporabljeni so bili naslednji listi:


I2709, I2710, J2701, J2702,



I2719, I2720, J2711, J2712,



I2729, I2730, J2721, J2722.

Podatke iz katastra stavb uporabimo za obrise zgradb. Nekatere zgradbe niso vrisane v
kataster stavb, zato jih je treba dopolniti s pomočjo DOF.
Open street map uporabimo za dopolnjevanje podatkov o pozidanih območjih. Podatki na open
street map so prosto dostopni vsem uporabnikom v vektorski obliki na povezavi:
https://www.openstreetmap.org. Podatki o mejah občine so bili pridobljeni z WMS- (Web
Mapping

Service)

serverjem.

To

smo

storili

z

naslednjo

povezavo:

http://services.geopedia.si/wms/wms_fgg43? Z wms-serverjem lahko preprosto izbiramo
želene sloje v rastrski obliki.
Podatki o obstoječih turističnih poteh za obravnavano območje so na spletni strani občine
Trnovska vas, na povezavi https://www.trnovska-vas.si/. Podatki o turistični poti so bili
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pridobljeni s terenskimi posnetki s pomočjo aplikacije Geotracker na pametnem telefonu. Tako
smo pot obhodili v naravi in jo posneli. Podatki o pohodniških poteh so dostopni na spletni
povezavi:

http://www.pespoti.si/obhodnica.php?id=55.

Po

območju

kartiranja

vodi

Slovenjegoriška planinska pot. Kolesarske poti na tem območju pa so označene v naravi in na
kartah,

ki

so

dostopne

na

naslednji

povezavi:

http://www.las-

bogastvopodezelja.si/infotocka1/kolesarske-poti.
3.5.3

Pomožni viri

Kot pomožni vir je služila literatura o znamenitostih kraja. Na osnovi te smo izbrali glavne
kulturno-zgodovinske in naravne znamenitosti, označene na karti. Podatke smo našli na
spletnih straneh občine Trnovska vas: https://www.trnovska-vas.si/.
3.6

Vsebina karte

Vsebina karte je bistvenega pomena pri izbiri namena karte, odvisna pa je od merila in velikosti
kartiranja. Glede na vsebino lahko karte razdelimo na splošne geografske in tematske.
Splošne geografske karte glede na merilo enakomerno prikazujejo vsebine izgrajenih in
naravnih elementov. Vsi elementi so upodobljeni primerno glede na njihovo velikost, tako da
nobena vsebina ne izstopa. Tematske karte razdelimo na fizično-geografske, socialnoekonomske in na tehnične karte ter načrte (Petrovič, 2009).
Izdelano Turistično karto občine Trnovska vas uvrščamo med socialno-ekonomske tematske
karte. Na interaktivnih kartah lahko uporabnik sam izbira želeno tematiko. Poudarjene vsebine
na karti so: turistične, pohodniške in kolesarske poti, kulturno-zgodovinske znamenitosti in
naravne znamenitosti. Ostale vsebine na karti služijo kot geografska podlaga za lažjo
orientacijo v prostoru.
3.7

Način prikaza posameznih pojavov in objektov

Pojavi in objekti so na kartah prikazani z različnimi kartografskimi znaki. Kartografski znaki so
dogovorjena znamenja, ki so prilagojena merilu in namenu karte, in so pojasnjeni v legendi.
Legenda nam pojasnjuje pomen posamičnih znakov na karti in nam posledično omogoča
branje karte. Knjižnica kartografskih znakov ni standardizirana za vse karte enako, odvisna je
od vrste in namena karte. (Petrovič, 2017).
Izdelana karta vsebuje kartografske znake, značilne za turistične karte. Kartografski znaki so
prikazani glede na obliko kot površinski, linijski ali točkovni znaki. Na karti so prikazane v
nadaljevanju navedene vsebine.
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3.7.1

Naravni elementi

Naravni elementi prikazujejo naravne pojave in služijo za lažjo orientacijo v prostoru. Prikazani
elementi na karti so: vodovje, relief in gozdne površine.
3.7.1.1 Vodovje
Vode so prikazane v obliki površinskih (močvirnata območja) in linijskih znakov (reka, potok,
jarek), kot je prikazano v preglednici 3. Prikazane so v vseh treh stopnjah podrobnosti prikaza.
V stopnji prikaza z najmanjšim merilom so prikazane zgolj reke. Na drugi stopnji prikaza s
srednjim merilom so poleg rek prikazani potoki in močvirnata območja.
Barve
Znak

Prikaz

C

M

Dimenzije

Y

K

(v merilu

območje

1,25 mm
50

50

20

20

0

0

0

0

Opombe

1 : 5000)
Debelina linij:

Močvirnato

Oblika

Razmiki med
linijami: 3,7 mm

Površinski
vzorec je
prečno
progast z
enakomernimi

Kot: 45°

razmiki

Debelina polnila:
6,00 mm

Polna linija z

Reka

obrobo na

Širina linij se

obeh straneh

spreminja
glede na

84

Potok

Jarek

50

50

100

20

20

0

0

0

49

0

0

Debelina obrob:
0,30 mm

stopnjo
povečave

Debelina linije:
1,50 mm

linija

Debelina linije:
1,00 mm

Črtkana linija z

Razmak med
črtami: 5,00 mm

razmaki in

Dolžina črte:
18,00 mm
Preglednica 3: Prikaz vodnih elementov

enakomernimi
črtami
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3.7.1.2 Relief
Razgibanost terena je prikazana s
senčenjem v rastrskem sloju, s
plastnicami v vektorskem sloju in v
prečnem prerezu ob legendi karte.
Podatek o terenu je za turiste in
športnike pomemben. Glede na teren
in njegovo prehodnost se določa
težavnost poti.

Senčenje je bilo

izdelano iz DMV 5 v programu OCAD
2018 (Slika 7). Na osnovi sivin je
prikazan poenostavljen prikaz reliefa
in

služi

kot

ozadje

karte.

Na

gričevnatih območjih, kjer so višinske
razlike majhne in teren manj strm, ni
tako izrazitih kontrastov senčenja,
kot je v gorskem svetu, kjer so

Slika 7: Prikaz reliefa s senčenjem

višinske razlike večje in je teren
strmejši.
Plastnice ali izohipse so črte, ki povezujejo točke z isto nadmorsko višino (Petrovič, 2017).
Prikazane so v vektorskih slojih. Kategorizirane so kot:


glavne (poudarjene) plastnice, katerih ekvidistanca je 25 m in



osnovne plastnice, katerih ekvidistanca je 5 m.

Podrobneje so predstavljene v preglednici 4. Glede na kategorizacijo imajo ustrezno debelino.
Na karti so ob glavnih plastnicah zapisane tudi nadmorske višine.
Barve
Znak

Glavne plastnice

Osnovne plastnice

Prikaz

Dimenzije

C

M

Y

K

0

30

80

50

0

30

80

50

(v merilu

Oblika

Opombe

Debelina linije:
2,50 mm

linija

Širina linij se

Debelina linije:

linija

1 : 5000)

0,50 mm

spreminja
glede na
stopnjo
povečave

Preglednica 4: Prikaz reliefnih elementov
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Prečni prerez ali profil terena prikazuje presek linije s terenom. Prikazan je v obliki grafa, kjer
abscisna os predstavlja dolžino linije in ordinatna os nadmorsko višino. Služi kot pomemben
podatek za kolesarje in pohodnike, ker so lepo vidni spusti in vzponi na poti. Nismo se lotili
izdelave profila za vsako pot posebej, saj smo naleteli na problem razvejanosti poti. Odločili
smo se, da naredimo profil zgolj za Slovenjegoriško pohodniško pot (Slika 8), saj seka naše
celotno območje in najbolj pregledno prikazuje profil terena občine.

Slika 8: Prečni prerez reliefa je v merilu 1 : 50 000 v horizontalni smeri in 1 : 10 000 v vertikalni
smeri
3.7.1.3 Gozdne površine
Gozd je na karti prikazan kot ploskev. Uporabniku pomaga pri orientaciji v prostoru. Podatki o
načinu prikaza so predstavljeni v preglednici 5.
Barve
Znak

Gozd

Prikaz

Dimenzije

C

M

Y

K

67

0

50

12

(v merilu

Oblika

Opombe

1 : 5000)

/

ploskev

Prosojnost
barve je 40 %

Preglednica 5: Prikaz gozdnih površin

3.7.2

Zgrajeni (antropogeni) elementi

3.7.2.1 Prometne komunikacije
Prometnice na kartah predstavljajo dostopnost in povezanost krajev med seboj. Prikazane so
v obliki linijskih znakov. Kategorizirane so glede na pomembnost in gostoto prometa, ki po njih
poteka. Razdeljene so v 5 razredov, in sicer: na avtoceste, regionalne ceste, lokalne ceste,
makadamske ceste in na gozdne poti, kot je prikazano v preglednici 6. V primerih, kjer gre za
makadamsko lokalno cesto, smo to uvrstili med makadamske ceste, saj je podatek o podlagi
poti pomembnejši kot podatek o kategoriji ceste za kolesarje oz. pohodnike. Na turistični karti
je podatek o povezavah med kraji pomemben za načrtovanje poti. Športnikom pa predstavlja
pomemben podatek o podlagi poti in prometni zasedenosti.
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Barve
Znak

Prikaz

Avtocesta

Dimenzije

C

M

Y

K

0

24

84

0

0

0

0

(v merilu

Debelina polnila linije:
6,00 mm

Polna linija z

Debelina notranje
linije: 0,50 mm

notranjo črto

100

0

0

0

100

0

24

84

0

obrobami in
na osi linije

Debelina polnila linije:

Polna linija z

3,50 mm

obrobami na
obeh straneh

0

0

0

100

0

0

0

0

Debelina zunanjih linij:
0,25 mm

Debelina polnila linije:

Polna linija z

2,00 mm

obrobami na
obeh straneh

0

0

0

100

Debelina zunanjih linij:
0,25 mm
Debelina linije:
1,50 mm

0

0

0

100

Dolžina črte: 10 mm
Razmak med črtami:
6,00 mm
Debelina linije:
1,00 mm

Gozdna pot

Opombe

Debelina zunanjih linij:
0,25 mm

Lokalna cesta

cesta

Oblika

1 : 5000)

Regionalna cesta

Makadamska

13

0

0

0

100

Dolžina črte: 5 mm

Razmak med črtami:
2,50 mm
Preglednica 6: Prikaz prometnic

Širina linij se
spreminja
glede na
stopnjo

Črtkana linija

povečave

z
enakomernimi
razmaki in
črtami

Črtkana linija
z
enakomernimi
razmaki in
črtami

3.7.2.2 Pozidana območja
Pozidana območja so poleg prometnic glavni predstavnik antropogenih elementov v prostoru.
Prikazana so v obliki vektorskih slojev kot ploskve. Na karti z majhnim in srednjim merilom so
prikazana kot ploskve z neravnim robom. Na karti z največjim merilom so zgradbe prikazane
ločeno, z obrisi stavb. Podatki o stavbah so pridobljeni iz katastra stavb. V preglednici 7 so
predstavljeni znaki, ki prikazujejo pozidana območja.
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Barve
Znak

Prikaz

Pozidana območja

Dimenzije
(v merilu

C

M

Y

K

0

0

0

60

/

0

0

0

60

polnilo

0

0

0

100

Oblika

Opombe

1 : 5000)

Stavbe

ploskev

ploskev

Prosojnost
barve je 40 %

/

rob
Preglednica 7: Prikaz pozidanih območij

3.7.3

Tematske vsebine

3.7.3.1 Turistične, kolesarske in pohodniške poti
Predstavljajo glavno vsebino turistične karte in so vidno označene z največjo stopnjo prikaza.
Podrobnosti o prikazih poti so predstavljene v preglednici 8. Prikazane so v obliki linijskih
znakov. Kolesarske poti so označene na karti in v naravi s tablami. Turistična pot se imenuje
Bolfenška turistična pot in je prav tako označena v naravi s tablami ob kulturnih znamenitostih.
Pohodniški poti sta dve: Trnovska pohodniška pot, ki v celoti leži znotraj meja občine, in
Slovenjegoriška pohodniška pot, ki pa občino zgolj prečka. Trnovsko pohodniško pot smo
zasnovali skupaj z občino, da bi pohodnikom prikazali znamenitosti kraja.
Barve
Znak

Kolesarska pot

Turistična pot

Prikaz

C

100

0

M

100

100

Y

0

50

Dimenzije
K

0

0

(v merilu 1

Krog s
polmerom:
1mm

10

100

0

Linija, označena
z enakimi pikami
in enakomernimi

Razmak med
krogi: 2 mm

razmaki

Krog s
polmerom:
1mm

Linija, označena

Širina linij se

z enakimi pikami

spreminja

in enakomernimi

glede na

razmaki

stopnjo

krogi: 2 mm

0

Opombe

: 5000)

Razmak med

Pohodniška pot

Oblika

Krog s
polmerom:
1mm
Razmak med
krogi: 2 mm

povečave
Linija, označena
z enakimi pikami
in enakomernimi
razmaki

Preglednica 8: Prikaz: kolesarskih, turističnih in pohodniških poti
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3.7.3.2 Turistični objekti
Uporabniku prikazujejo vsebine, pomembne za turizem. Znaki so točkovni in v vektorski obliki.
Pri oblikovanju prikaza za posamezen znak je bila uporabljena knjižnica za turistične karte
(Preglednica 9). Zgolj pri prikazu za kmečki turizem ni bil uporabljen klasičen znak iz knjižnice
za turistične karte, ampak je uporabljeno belo grozdje, saj so Slovenske gorice znane kot
vinorodna dežela, kjer prevladujejo bela vina. Prikazujejo naslednje vsebine: naravna
znamenitost, kulturno-zgodovinska znamenitost, kmečki turizem, cerkev, kapela, pokopališče,
prenočišče, restavracija, gostilna, parkirni prostor.
Barve
Znak

Naravna znamenitost

Kulturno-zgodovinska
znamenitost

Cerkev

Prikaz

Dimenzije

C

M

Y

K

100

20

80

40

0

30

70

40

0

0

0

100

(v merilu

Oblika

Opombe

1 : 5000)

11mm x 10

Točkovni

mm

znak

11mm x 10

Točkovni

mm

znak

6 mm x 12

Točkovni

mm

znak

Prikazani
samo na karti
v merilu
večjem od

Kapela

0

0

0

100

Pokopališče

0

0

0

100

Prenočišče

0

100

100

15

4 mm x 8

Točkovni

mm

znak

14 mm x 12

Točkovni

mm

znak

12 mm x 12

Točkovni

mm

znak

1 : 5000
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Restavracija

0

100

100

15

Gostilna

0

100

100

15

Kmečki turizem

30

0

100

20

0

30

70

40

100

100

0

0

Parkirni prostor

12 mm x 12

Točkovni

mm

znak

12 mm x 12

Točkovni

mm

znak

12 mm x 12

Točkovni

mm

znak

12 mm x 12

Točkovni

mm

znak

Preglednica 9: Prikaz turističnih znakov

3.7.4

Dopolnilni elementi

3.7.4.1 Meja občine
Predstavlja linijo, ki ločuje občino od sosednjih. Označena je zgolj na kartah, v fizični obliki pa
je predstavljena s tablami ob prometnicah. Prikazana je z linijskim znakom (preglednica 10).
Uporabniku omogoča zgolj grobo lokacijsko informacijo.
Barve
Znak

Prikaz

C

0

M

100

Y

100

Dimenzije
K

0

(v merilu

Oblika

1 : 5000)
Debelina
glavne linije:
1,25 mm

Širina linij se
Sestavljen znak
iz glavne, tanke
linije in

Meja občine
0

100

100

0

Opombe

Debelina
stranske
obrobe:
10,00 mm

debelejše
stranske
obrobe.

spreminja
glede na
stopnjo
povečave.
Prosojnost
obrobe je
30 %.

Preglednica 10: Meja občine

3.8

Kategorizacija zemljepisnih imen in ostalih napisov

Zemljepisna imena na karti predstavljajo uporabniku orientacijo v prostoru in ga seznanjajo s
pomembnimi informacijami, vezanimi na območje prikaza. Pri oblikovanju napisov je
pomembno, da upoštevamo njihove značilnosti, velikost in obliko pisave ter slovnično
pravilnost zapisa. Napisi so v obliki tekstovnih linijskih znakov. Oblika in velikost pisave se
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navezujeta na značilnosti, ki jih tekstovni znak prikazuje. Tako označujemo napise za
nadmorske višine z enako barvo kot relief in podobno je pri napisih za vode. Pri vseh tekstovnih
napisih je pomembna postavitev, da uporabnik lažje prepozna, na kateri linijski, točkovni ali
površinski znak se navezuje. Napise za kraje smo kategorizirali glede na velikost kraja in
pomembnost informacije za uporabnika. Kraje smo zato označili z odebeljeno in obrobljeno
pisavo, zaselek pa zgolj z obrobljeno pisavo, kot je prikazano v preglednici 11. Mesto smo
zapisali z manj poudarjeno pisavo, ker prikazuje zgolj smer ob prometnici, ki vodi proti
označenem mestu.
Zemljepisna
imena

Velikost

Barve

pisave

Oblika
C

M

Y

K

0

0

0

100

Kraj

(v merilu

0

10

0

0

0

0

100

Zaselek

Napis zapisan
s krepko in z

0

10

0

0

0

0

100

obrobo
Pisava: Arial
Napis z

60pt
0

Opombe

1 : 5000)

75pt
0

Oblika

obrobo
Pisava: Arial

Velikost

Mesto

60pt

Pisava: Arial

pisave se
spreminja
glede na
stopnjo
povečave

Vodotoki (reka,
potok)

84

100

0

49

35pt

Pisava: Arial

Napis zapisan
s krepko
Relief

0

30

80

50

30pt

Pisava: Arial
Prosojnost je
30 %

Preglednica 11: Prikaz napisov
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Generalizacija posameznih objektov in pojavov

Kartografska generalizacija je ustvarjalni proces posploševanja, ki se uporablja pri načrtovanju
in izdelavi kart. Z generalizacijo prostorskih podatkov se izkazuje kreativnost in domiselnost
avtorja na karti. Cilj kartografa je ustvariti berljivo, pregledno, logično povezano, informativno,
položajno ustrezno, natančno in privlačno karto. Za to pa je treba iz vse množice podatkov
logično ustrezno izbrati podatke, ki se glede na namen, merilo in način uporabe karte lahko
pregledno prikažejo.
Kartografska generalizacija je sestavljena iz naslednjih postopkov: izbiranje in redukcija,
geometrično poenostavljanje in združevanje ter prehod na pogojni prikaz. Postopke
generalizacije je mogoče izvesti samodejno ali ročno (Petrovič, 2009).
3.9.1

Izbiranje in redukcija

Z izbiranjem in redukcijo določimo osnovo vsebine karte. Z njo določamo obseg in
kategorizacijo elementov, ki bodo na karti, in kriterije, ki določajo, kateri objekti bodo prikazani
(Petrovič, 2009). Postopek izbiranja in redukcije smo uporabili že v fazi načrtovanja, saj se
navezuje na vsebine, ki bodo na karti prikazane. Na karti so tri ravni podrobnosti prikaza, ki se
navezujejo na različna merila, zato so podatki kategorizirani glede na raven podrobnosti.
Podrobnostna raven je odvisna od merila in velikosti prikaza. V spodnji tabeli (preglednica 12)
so prikazane vsebine, ki so v posamezni ravni podrobnosti. Najmanj podrobna raven prikaza
ustreza merilu 1 : 50 000, srednja ustreza merilu 1 : 15 000 in najpodrobnejša ustreza merilu
1 : 5000.
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Prikazane vsebine
Reka
Vodovje

Merilo
1 : 50000

✔

Potok

1 : 5000
✔
✔

Jarek
✔

✔

Glavne plastnice

✔

✔

✔

Osnovne plastnice

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Avtocesta

✔

✔

✔

Regionalna cesta

✔

✔

✔

Lokalna cesta

✔

✔

✔

✔

✔

Gozdne površine

Prometnice

1 : 15000

✔

Močvirnate površine
Relief
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Makadamska cesta

✔

Gozdna pot
✔

✔

Pozidana

Pozidana območja

območja

Stavbe

✔

Kolesarske poti

✔

Pohodniške poti

✔

Turistične poti

✔

Naravna znamenitost

✔

Tematske poti

Kulturno-zgodovinska

✔

znamenitost

Turistični
objekti

Cerkev

✔

Kapela

✔

Pokopališče

✔

Prenočišče

✔

Restavracija

✔

Gostilna

✔

Kmečki turizem

✔

Parkirni prostor

✔

Kraj

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Zaselek

Napisi

Mesto

✔

Vodotoki
Relief
Meja občine

Preglednica 12: Izbrane vsebine glede na merilo karte
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Združevanje in prehod na pogojni prikaz

Združevanje posameznih objektnih tipov na karti manjšega merila omogoča manjše število
potrebnih znakov in zagotavlja boljšo preglednost (Petrovič, 2009). Združevanje smo uporabili
pri izdelavi karte majhnega in srednjega merila, kjer smo stavbe združili v pozidana območja,
kot prikazujeta spodnji sliki (slika 9 in slika 10). Prehod na pogojni znak smo uporabili pri
uporabi turističnih znakov, kjer smo stavbe in druge površine označili s točkovnim znakom.

Slika 9: Prikaz naselja na kartah
majhnega in srednjega merila

3.9.3

Slika10: prikaz naselja na karti
velikega merila

Geometrično poenostavljanje

Geometrično poenostavljanje se uporablja pri generalizaciji linijskih in ploskovnih objektov, z
njim pa odstranimo podrobnosti, katerih velikost bi bila na karti pod pragom vidnosti. S tem
postopkom izboljšujemo preglednost karte (Petrovič, 2009).
Poenostavljanje linijskih objektov je bilo izvedeno ročno in avtomatizirano s pomočjo orodja v
programu OCAD 2018. Program omogoča avtomatsko glajenje linij, ki smo ga uporabili pri
izdelavi plastnic. Ročno smo poenostavljali ceste in poti.
Poenostavljanje ploskovnih objektov smo izvajali pri stavbah, kjer smo s pomočjo orodja v
programu poenostavili prikaz stavb. Pri poenostavitvi se ohranjata položaj in velikost, spremeni
pa se oblika objekta, kot prikazujeta spodnji sliki (slika 11 in slika 12).

Slika 11: Prikaz pred ploskovno poenostavitvijo

3.9.4

Slika 12: Prikaz po ploskovni
poenostavitvi

Premikanje

Pri poenostavljanju objektov in velikega števila podatkov pride do prekrivanja vsebin. To lahko
rešimo tako, da pomembnejše vsebine prekrijejo manj pomembne, ali z uporabo postopka
premikanja. Premikanje se uporablja, kadar želimo prikazati dve prekrivajoči se vsebini. Pri
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premikanju je treba upoštevati razmerja med objekti. Premikanje smo uporabili v primerih
prekrivanja stavb in cest ter vodotokov in stavb (slika 14 in slika 15).

Slika 13: Cesta in stavbe pred
premikanjem

Slika 9: Cesta in stavbe po
premikanju

Problem prekrivanja poti med seboj smo reševali z orodjem za vzporedni zamik linije. S tem
smo rešili problem prikaza več poti, ki potekajo po isti cesti (slika 15 in slika 16).

Slika 11: Cesta, po kateri potekajo tri poti
hkrati (rumena - pohodniška, roza turistična in modra - kolesarska)

Slika 10: Cesta, po kateri potekata dve poti
(rumena - pohodniška, modra - kolesarska)

3.10 Oblikovanje karte kot celote
Smernice za oblikovanje karte postavimo na začetku v idejnem načrtu, kjer določimo obliko,
obseg in vrsto karte. V naslednjem koraku je treba izbrati programsko orodje, s katerim karto
oblikujemo. Pri tem je treba upoštevati, kakšne možnosti nam omogoča program pri obdelavi
podatkov in pri oblikovanju karte.
Karto smo izdelali v programu OCAD 2018. V prvih korakih izdelave smo izbrali ustrezen
koordinatni sistem, merilo in koordinate oglišč območja karte. Na osnovi teh podatkov program
izvaja transformacije in prilagoditve uvoženih podatkov. Izbrane podatke obdelamo v prikazu
z največjo stopnjo podrobnosti prikaza (1 : 5000). Nato smo iz nje izdelali manj podrobni karti
v merilu 1 : 15 000 in 1 : 50 000. Na koncu smo oblikovali tematske vsebine, ki smo jih prikazali
na karti z najbolj podrobnim prikazom.

Pri izdelavi posamezne stopnje podrobnosti

upoštevamo, katere vsebine prikazujemo v posamezni stopnji, saj se skladno s podrobnostjo
prikaza povečuje položajna natančnost in število prikazanih elementov na karti.

22

Pukšič, M. 2018 Spletno turistična karta občine Trnovska
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Geodezija in geoinformatika.

Po končanem oblikovanju kart smo se posvetili izdelavi izvenokvirnih elementov, kot sta
legenda in prečni prerez. Pri izdelavi obeh ni bilo večjih težav, saj smo izdelano legendo in
prečni profil v programu zgolj izvozili v formatu JPG in ju pozneje uporabili pri oblikovanju
spletne strani.
Interaktivno karto smo izdelali z orodjem za izdelavo spletne karte v programu OCAD 2018.
Oblikovali smo osnovno obliko strani, ki jo sestavljajo naslov, karta, okence za izbiro vsebin,
legenda, prečni prerez in grb občine. Interaktivna karta je narejena v obliki spletne aplikacije
in uporabniku omogoča štiristopenjsko povečavo. Na prvi stopnji povečave je prikaz z
najmanjšo stopnjo podrobnosti prikaza, na drugi je prikaz s srednjo stopnjo podrobnosti
prikaza in na zadnjih dveh je najpodrobnejši kartografski prikaz območja. Na osnovi
podatkovnih baz smo omogočili iskanje po tematskih sklopih. Izbirati je mogoče med:


gostinsko ponudbo (kmečki turizmi, prenočišča, restavracije, gostilne,)



naravnimi znamenitostmi,



kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi in



verskimi znamenji (cerkve, kapele in pokopališča).

S klikom na posamezno tematiko lahko izbiramo med točkovnimi elementi, označenimi na
karti. Karta nam posamezne točkovne znake prikaže s puščico, kratkim opisom ter povezavo,
na kateri lahko najdemo več informacij o izbrani vsebini. Za kulturno-zgodovinske in naravne
znamenitosti smo izdelali povezave v obliki HTML in v njih podrobneje opisali posamezno
znamenitost.

Slika 12: Izgled interaktivne spletne karte občine Trnovska vas

Interaktivna karta je sestavljena iz karte in grafičnega uporabniškega vmesnika, kot prikazuje
slika 17. Grafični vmesnik prikazuje prostorske informacije, uporabniški vmesnik pa uporabniku
omogoča komunikacijo s podatkovno bazo (Levičar, 2007). S programom OCAD 2018 lahko
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izdelamo podroben kartografski prikaz z dobro podatkovno bazo, vendar smo pri izdelavi
grafičnega vmesnika nekoliko omejeni, saj nam omogoča vzpostavitev podatkovne baze zgolj
s točkovnimi elementi.
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ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi smo skupaj z občino Trnovska vas, ki nam je omogočila objavo karte,
naredili spletno turistično karto občine Trnovska vas. Osredotočili smo se na predstavitev
turističnih potencialov in jih skozi interaktivno karto skušali približati javnosti. Na karti smo kot
glavno tematiko prikazali turistične, pohodniške in kolesarske poti. Ob poteh smo označili
znamenitosti, gostinsko ponudbo in verska znamenja, da bi tako turiste kot rekreacijske
športnike zadržali v naših krajih. Karta ni namenjena zgolj turistom in rekreativcem, ki jo
uporabljajo, pač pa tudi domačinom, ki bi želeli kakorkoli prispevati k turistični ponudbi kraja.
Poti, označene na karti, so v naravi označene s tablami in vodijo po manj prometnih cestah,
gozdnih poteh in kolovozih. Na karti smo uporabili že uveljavljene znake za prikaz posameznih
vsebin. Znamenitosti kraja smo na kratko opisali na posebnih spletnih povezavah, gostinskim
ponudbam pa dodali povezave do že obstoječih spletnih strani gostišč, lokalov in restavracij.
Karta je preprosta za uporabo in prosto dostopna na spletni strani občine Trnovska vas.
Slovenske gorice kot gričevnata pokrajina ponujajo veliko naravnih in kulturno-zgodovinskih
lepot, vendar turistično niso širše prepoznavne. Za promocijo in širjenje turizma bi se morale
občine med seboj povezati in sodelovati. Če bi prišlo do medkrajevnega sodelovanja, bi lahko
turistične, pohodniške in kolesarske poti povezali z drugimi občinami in bi tako zagotovili
kompleksnejšo in boljšo turistično ponudbo.
Na spletni strani smo končni izdelek objavili in s tem pripomogli k razvoju turizma v Trnovski
vasi. Na karti so predstavljene številne možnosti, ki jih kraj ponuja. Zbrali in predstavili smo
več kot 100 km pohodniških in kolesarskih poti, primernih za športnike, rekreativce in turiste.
S to nalogo smo zasnovali osnove za razvoj turizma, ki ima še veliko neizkoriščenega
potenciala. Z interaktivno karto bo tako mogoče vzdrževati in posodabljati turistično ponudbo
kraja.
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