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1

UVOD

Občina Ţuţemberk ima s svojimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi ter pestrim kulturnim
dogajanjem velik turistični potencial, ki pa je zaenkrat zaradi pomembnejših projektov le malo
izkoriščen. S svojo odmaknjenostjo od večjih prometnih tokov ostajajo ti kraji kot turistična
destinacija dokaj anonimni, ravno ta odmaknjenost pa predstavlja dodano vrednost, saj
domačinom in obiskovalcem omogoča počitek in sproščanje v neokrnjeni naravi.
V prihodnosti se v občini obetajo projekti tudi na področju turizma. Ti bodo temeljili predvsem
na promociji, ki bo privabila obiskovalce v dolino reke Krke. Pomembno promocijsko gradivo
predstavlja tudi karta, tako v tiskani kot tudi v spletni obliki. Slednja je v časih, ko lahko vsako
informacijo najdemo na spletu, še toliko bolj pomembna, saj lahko do nje dostopa sleherni
uporabnik le-tega. Občina Ţuţemberk ima izdelano lično spletno stran, kjer se redno
objavljajo aktualne novice, obvestila in datumi prireditev v občini, poleg tega pa lahko
obiskovalec strani pridobi veliko informacij o zgodovini občine, njenih kulturnih in naravnih
znamenitostih, ter o ostali turistični ponudbi. Na spletni strani je tudi povezava do
Googlovega zemljevida, ki pa prikazuje le del te ponudbe. Za potencialnega obiskovalca je
umestitev zanimivih točk na karto uporabna z vidika načrtovanja izleta, saj lahko le na tak
način dobi predstavo o razporeditvi interesnih točk po celotnem prostoru občine. Poleg tega
karta omogoča zdruţitev vseh informacij na enem mestu, kar doseţemo z izdelavo
interaktivne spletne karte.
Diplomska naloga obsega teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so predstavljene
osnove izdelave karte ter opis občine Ţuţemberk s poudarkom na turistični ponudbi. V
praktičnem delu so predstavljeni vsi koraki postopka izdelave interaktivne spletne turistične
karte občine Ţuţemberk, od njenega načrtovanja do oblikovanja in urejanja vsebine.
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2

2

KARTA

Človek je ţe zelo zgodaj začel zbirati geografske podatke o okolju, ki ga obdaja. Skozi
zgodovino se je način beleţenja različnih opaţanj in dejstev neprestano spreminjal, prvi
zemljevidi so bili izrisani na tleh, na ţivalski koţi ali na stenah votlin. Pri njihovem nastajanju
niso bile upoštevane pravilne velikosti ter razmerja med objekti v naravi, temveč je bil njihov
poglavitni namen prikaz ţivljenjskega prostora ljudi. Matematični elementi karte, kot so
projekcija in merilo, ter postopki generalizacije in uporaba kartografskih izraznih sredstev, so
se pri izdelavi zemljevidov začeli uvajati šele pozneje, tekom razvoja kartografske znanosti.
[1]
Skozi leta razvoja so kartografi opredelili osnovne elemente svoje znanosti. Kartografski
izdelki so postajali vse bolj točni in dosegljivi širši mnoţici uporabnikov. Pri tem je karta
vseskozi predstavljala osrednji rezultat kartografske znanosti. Sluţi kot pripomoček za
shranjevanje in prikaz pomembnih informacij o okolju, v katerem ţivimo, ter na ta način
zagotavlja laţje razumevanje vzorcev, razmerij in kompleksnosti, ki se v tem okolju
pojavljajo. Je matematični ter slikovno – znakovni model dela realnosti, ki nas obdaja. Vsem
kartam je skupno to, da uporabniku zagotavljajo geografsko razumevanje situacije. [1], [2]
»Karta je pomanjšan, posplošen, pogojno deformiran in pojasnjen prikaz površja Zemlje,
vesoljskih teles in njihovih delov ter pojavov, ki so kakorkoli prostorsko povezani s temi
površji.« [3] Uporabniku mora omogočati matematično določljivost lege in medsebojnih
odnosov (merilo, koordinatni sistem – kartografska projekcija), ter pomensko pravilno
prepoznavo in kategorizacijo (prikaz s pogojnimi znaki, kartografska generalizacija). [3]
2.1

Mednarodno leto karte

Leti 2015 in 2016 sta bili razglašeni za Mednarodno leto karte, svetovno praznovanje kart in
njihovega pomena v našem vsakdanjem ţivljenju. Organizira ga Mednarodna kartografska
zveza (angl. International Cartographic Association - ICA) ob podpori Zdruţenih narodov.
Uradna razglasitev je bila 15. avgusta 2015 v Riu de Janeiru, trajalo pa bo do decembra
2016. V Sloveniji je bil začetek razglašen 18. oktobra 2015, na praznovanje 25-letnice
Orientacijske zveze Slovenije. Mednarodno leto karte predstavlja priloţnost za predstavitev,
spremljanje in vključevanje v umetnost, znanost in tehnologijo izdelave in uporabe kart in
geografskih podatkov.
Namen Mednarodnega leta kart je pribliţati karte ljudem po vsem svetu, jim predstaviti
različne moţnosti uporabe kart in atlasov, pokazati, kako so lahko informacijske tehnologije
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3

uporabne pri pridobivanju geografskih informacij in pri izdelavi lastne karte. V sklopu
predavanj so prikazane različne vrste kart in izdelava le-teh ter tehnični razvoj kartiranja in
izdelave atlasov. [4], [5]
2.2

Vrste kart

Karte lahko delimo po območju prikaza, vsebini, merilu, namenu, formatih, načinih uporabe,
vrsti nastanka in še čem. Najpomembnejša je delitev po vsebini, ki karte razdeli na splošne
geografske in tematske karte. [3]
2.2.1

Splošne geografske karte

Splošne geografske karte prikazujejo splošni izgled fizične površine Zemlje z vidnimi objekti
in pojavi na njej. Splošni geografski elementi, to so relief, hidrografija, vegetacija in socialnoekonomski (zgrajeni, antropogeni) pojavi: naselbine, komunikacije, politične meje ter
zemljepisna imena, so na karti prikazani enakovredno, brez poudarjanja kateregakoli izmed
njih.
2.2.2

Tematske karte

Tematske karte prikazujejo pojave, ki na splošnih geografskih kartah niso prikazani, ali pa
poudarjeno prikazujejo enega ali več elementov splošne geografske vsebine. Osnova
tematski karti je največkrat topografska vsebina terena, na katero se dodaja najrazličnejša
tematika: turistična, planinska, itn. Nasprotno od splošnih geografskih kart so pri tematskih
kartah elementi tematske vsebine predstavljeni poudarjeno, medtem ko splošna geografska
vsebina predstavlja le podlago za tematsko vsebino in je zato nekoliko potisnjena v ozadje.
[6], [7]
Karte so bile vse do razvoja računalniških tehnologij analogne, izrisane oziroma tiskane na
papir. Z razvojem računalniških tehnologij pa se izdelava in uporaba kart preseli na
računalniške zaslone. Ob tem karta dobi novo podobo, sestavljena je iz dveh medsebojno
povezanih delov:


digitalne baze podatkov (nosilca geografskih podatkov) in



kartografskega prikaza na zaslonu.

Ena izmed poglavitnih sprememb, ki jih je prinesel pojav računalniško podprte kartografije je
prav gotovo tudi to, da kartografi nimajo več toliko nadzora nad končno vsebino kart, kot v
preteklosti. Pri tiskanih kartah so kartografi še lahko nadzirali vsako informacijo, uporabniki

4
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pa so iz karte lahko razbrali le tisto, kar so se kartografi odločili vključiti vanjo. Z razvojem
računalniške tehnologije izdelave in uporabe kart se je stanje popolnoma spremenilo.
Uporabniki se lahko namreč sami odločijo, katere informacije bodo vključili v karto. [2]
2.3

Spletne karte

Splet je postal eden izmed glavnih medijev za predstavitev in širjenje geoprostorskih
podatkov. Pri tem ima karta pomembmo vlogo in številne funkcije. Karta je lahko
tradicionalna in zagotavlja vpogled v prostorske vzorce in odnose med njimi, vendar pa nam
splet omogoča, da jo uporabimo kot vmesnik do nadaljnjih informacij o prostoru.
Geografskim lokacijam na karti lahko dodelimo povezave do fotografij, besedila ali katerih
drugih multimedijskih vsebin na spletu. [8]
Poznamo dve vrsti spletnih kart, in sicer statične in dinamične, ki jih nadalje ločimo še na
interaktivne karte in karte, namenjane samo za gledanje (angl. view-only maps). [9]
2.3.1

Statične spletne karte

Pri statičnih spletnih kartah uporabniku omogočimo največkrat zgolj vizualno opazovanje. Na
tak način so uporabnikom dosegljive in lahko dostopne npr. zgodovinske karte oz. njihovi
skenogrami. Statične karte so lahko tudi interaktivne, in sicer z zmoţnostjo povečave in
pomanjšave, premikanja po karti ali hiperpovezav do drugih informacij. S klikom na
geografski objekt lahko uporabnik dostopa do dodatnih podatkov, fotografij, zvočnih ali video
posnetkov ali katerih drugih virov informacij na spletu. Prav tako lahko uporabnik interaktivno
določa vsebino karte, in sicer z izbiranjem podatkovnih slojev ali celo z odločanjem o
vizualnem izgledu karte, npr. z izborom kartografskih znakov in barvne sheme. [10]
2.3.2

Dinamične spletne karte

Dinamične spletne karte se uporabljajo za prikaz prostorskih pojavov, ki se spreminjajo s
časom. Na tak način so na primer predstavljene vremenske spremembe v določenem
časovnem obdobju. Animacija je doseţena s hitrim zaporednim predvajanjem sličic, kar
ustvari navidezni učinek gibanja. Dinamične karte pa so lahko izdelane tudi za predvajanje v
različnih predvajalnikih, ki berejo datoteke formatov AVI, MPEG, ipd. [11], [12]
Prve karte so bile zaradi tehnoloških omejitev večinoma statične, današnje karte pa so lahko
popolnoma interaktivne.
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2.4

5

Matematični elementi karte

Karta mora zagotavljati natančno določljivost poloţajev objektov, ki jih prikazuje, prav tako
morajo medsebojni odnosi med objekti na karti ustrezati istim na zemeljskem površju.
Matematična osnova karte, ki določa geometrijske zakone in lastnosti kartografskega
prikazovanja, je določena z matematičnimi elementi karte: geodetsko osnovo, kartografsko
projekcijo in merilom. [1], [7]
2.4.1

Geodetska osnova

Fizično površino Zemlje je zaradi njene neenakomerne oblike nemogoče enostavno
matematično opisati. Za obdelavo rezultatov meritev, ki potekajo na fizični površini Zemlje,
potrebujemo matematično opisljivo ploskev, na katero bodo objekti in pojavi z realne
površine projicirani. To ploskev imenujemo referenčni elipsoid. [7]
2.4.2

Kartografska projekcija

Kartografska projekcija določa prehod iz površine elipsoida na ravnino, pri čemer pride do
deformacij – popačijo se površine, razdalje ali koti. Projekcija predstavlja matematično
povezavo med poloţaji objektov na Zemljinem elipsoidu in v ravnini. S kartografsko
projekcijo je določena koordinatna mreţa, ki je obvezna osnova vsake karte. [7]
2.4.3

Merilo

Vse geografske karte so pomanjšani prikazi površja, torej je karta manjša kot področje, ki ga
prikazuje. Vsaka karta ima določeno dimenzijsko razmerje med realnostjo in prikazom na
karti, tj. merilo karte. Od izbranega merila je odvisno območje kartiranja, poleg tega pa
določa tudi stopnjo kartografske generalizacije in s tem stopnjo podrobnosti prikaza. Merilo je
lahko podano številčno, grafično ali opisno. [1]
2.5

Kartografski znaki

Kartografske znake največkrat delimo glede na obseţnost pojavov, ki jih prikazujejo na karti.
Tako poznamo točkovne, linijske in ploskovne kartografske znake ter napise. Pri oblikovanju
kartografskih znakov stremimo k asociativnosti, njihov pomen pa je obrazloţen tudi v legendi.
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Točkovni znaki

S točkovnimi znaki prikaţemo elemente, ki jih zaradi njihovih majhnih dimenzij na karti ne
moremo prikazati v ustreznem merilu. Nanašajo se na objekte in pojave z nedvoumno
določenim poloţajem, ne prikazujejo pa dejanske velikosti teh objektov in pojavov. [1]
2.5.2

Linijski znaki

Z linijskimi znaki na karti upodobimo različne linijske objekte, kot so reke, ceste, ţeleznice,
meje, ipd. Pri tem uporabimo črte različnih oblik, debelin in barv. Linijski objekti so prikazani v
merilu le v vzdolţni smeri, v prečni smeri pa so praviloma povečani. [1], [13]
2.5.3

Ploskovni znaki

Ploskovni znaki so znaki, s katerimi na karti prikaţemo objekte ali pojave, ki se razprostirajo
na določenem območju. Z njimi prikaţemo gozd, vodne površine itd. Ti pojavi so na karti
prikazani v merilu, iz karte je moţno razbrati površino prikazanega pojava oz. razbrati njihove
medsebojne odnose v naravi. [1], [13]
2.5.4

Napisi

Napisi na karti so namenjeni označevanju in pojasnjevanju predhodno kartirane vsebine,
zato je vsak napis vezan na nek objekt oz. pojav na karti. Uporabniku omogočajo laţje branje
karte oz. prepoznavanje objektov in pojavov na njej. Napise delimo glede na elemente, na
katere se nanašajo. Toponimi so imena naselij in objektov, s hidronimi poimenujemo vodne
površine, oronimi so uporabljeni za poimenovanje različnih reliefnih oblik, s horonimi pa
poimenujemo drţave, pokrajine, občine in ledine. [7]
2.6

Kartografska generalizacija

Med procesom izdelave karte je generalizacija eden izmed kartografskih postopkov, ki so
nujni za pravilen prikaz različnih vsebin. Število objektov in pojavov v naravi je preveliko, da
bi bilo moţno vse prikazati na karti, sočasno je moţno prikazati le manjše število le-teh.
Zemlja in pojavi na njej so prekompleksni za enostaven prikaz na pomanjšanem merilu, zato
je generalizacija oziroma posplošitev eden izmed ključnih postopkov pri izdelavi karte. Bistvo
generalizacije je v omejevanju vsebine karte na nujno število podatkov. Postopek temelji na
spreminjanju dimenzij posameznih elementov, s čimer doseţemo bolj enostaven in
pregleden prikaz geografskega stanja v pokrajini. Največji vpliv na stopnjo generalizacije ima
merilo karte. Manjše kot bo merilo, večjo posplošitev bo potrebno izvesti. Pri generalizaciji je
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potrebno upoštevati minimalne dimenzije, ki jih razpozna človeško oko, odvisna pa je tudi od
subjektivne presoje kartografa. Pomembno je ohraniti bistvene značilnosti geografskih
pojavov, predvsem njihovo številčnost in raznovrstnost ter medsebojno odvisnost in
povezanost.
2.6.1

Izbiranje

Izbiranje je proces odločanja o tem, katere objekte bo potrebno vključiti v karto, da bo ta
sluţila svojemu namenu. Za pravilen potek izbiranja mora kartograf predhodno ţe imeti
izdelano predstavo o tem, katere informacije bodo na karti predstavljene. Izbere in ohrani
tiste elemente, za katere meni, da so nujni oziroma najprimernejši, z odstranjevanjem manj
pomembnih podatkov pa doseţemo boljšo preglednost karte. Na kartah večjih meril tako
lahko prikaţemo večje število podatkov, kot na kartah manjših meril.
2.6.2

Poenostavljanje

Generalizacija ni le postopek, s katerim izberemo podatke, ki jih bo vsebovala karta, temveč
k njej spada tudi poenostavljanje prikaza teh podatkov. Uporablja se za posploševanje
linijskih objektov ali površinskih objektov, omejenih z linijami. Odločiti se moramo, koliko
detajlov je pomembnih za ustrezen prikaz določenega pojava, pri tem pa moramo upoštevati
njegove ključne geografske značilnosti. Z večanjem stopnje poenostavljanja se zmanjšuje
poloţajna natančnost prikazanih pojavov. Na kartah manjšega merila so linijski objekti in
površinski objekti, omejeni z linijami, bolj poenostavljeni, kot objekti na kartah večjih meril.
Primer poenostavljanja je t. i. »gladenje« linij, pri katerem računalniški program vzdolţ linije
odstrani nekatere točke in jim doda nove, s čimer je doseţena večja zaobljenost linij.
2.6.3

Poudarjanje

Poudarjanje je metoda, pri kateri v nasprotju s poenostavljanjem, kartograf poudari
pomembne pojave na karti. Na kartah manjših meril bi bili nekateri kartografski znaki teţko
berljivi, če bi bili izrisani v ustreznih razmerjih. Zato namenoma povečamo ali pa spremenimo
obliko pojava, da uporabniku omogočimo jasno prepoznavanje njegovih dejanskih lastnosti.
S poudarjanjem pomembnejših detajlov doseţemo bolj realistični izgled objektov na karti.
2.6.4

Razvrščanje

Razvrščanje je zdruţevanje podobnih objektov v določene razrede oziroma kategorije, s
čimer doseţemo manjše število raznolikih kartografskih znakov na karti in s tem boljšo
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preglednost. V koliko različnih razredov bomo elemente razvrstili je odvisno predvsem od
merila karte.
2.6.5

Združevanje

Zdruţevanje je postopek spajanja pojavov, ki so v naravi razpršeni, na karti pa jih ţelimo
prikazati z enim kartografskim znakom. Zaradi razpršenosti pojava na karti ne moremo
predstaviti njegovih oblik in drugih lastnosti, ker bi to preveč obremenilo karto. Zato tako
razpršene objekte zdruţimo in jih na karti predstavimo s površinskim ali točkovnim
kartografskim znakom.
2.6.6

Premikanje

Ta operacija je uporabna v primeru, ko se dva sosednja objekta nahajata tako blizu drug
drugemu, da prihaja do prekrivanja ali do zlivanja, tako da postanejo njune oblike
nerazpoznavne. To je pogosto predvsem pri točkovnih in linijskih objektih. S premikanjem
elementov se ohrani več informacij, kot če bi v isti namen uporabili katerega izmed ustreznih
zgoraj naštetih načinov generalizacije, npr. izbiranje ali zdruţevanje elementov. [1], [3], [14]
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PREDSTAVITEV OBČINE ŽUŽEMBERK
»Nad zeleno reko pečina
in na pečini grad.
Vsepovsod na njem zgodovina,
Rast, razcvet in propad."

Verzi iz pesmi Ţuţemberk, katere avtor je Tone Pavček. Pesem je bila objavljena v drugem
suhokranjskem zborniku 2000.
Občina Ţuţemberk leţi v osrčju Dolenjske in se razprostira na obeh bregovih reke Krke.
Nahaja se ob kriţišču cest Ljubljana - Ivančna Gorica - Novo mesto in Trebnje – Dvor Kočevje. Meji na sedem občin: Ivančna Gorica,Trebnje, Mirna Peč, Novo mesto, Dolenjske
Toplice, Kočevje in Videm-Dobrepolje. Je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija in
obsega 164,3 km² površine. Občina po zadnjih podatkih šteje 4592 prebivalcev, od tega
2321 moških in 2271 ţensk [15]. Poseljenost je razmeroma redka, občino tvori 51 naselij.
Največji naselji sta Ţuţemberk in Dvor, ki leţita v dolini reke Krke, vzdolţ katere sta zgoščeni
poselitev in dejavnosti v občini. Občinsko središče je naselje Ţuţemberk, ki je hkrati tudi
središče Suhe krajine, le-ta pa sega od Muljave do Svetega Petra, Brezove Rebri in
Dobrniča. To je ena izmed najbolj kraških pokrajin v Sloveniji, površje je namreč zelo
razgibano in polno planot, uval, vrtač in podzemnih jam. Na tem območju je reka Krka edini
površinski vodotok. Občinski praznik je 15 julij. Ţelezniška proga, ki povezuje Ljubljano in
Novo mesto, je bila speljana mimo doline, kar je botrovalo njenemu počasnemu razvoju. Z
ustanovitvijo občine in društev ob koncu 20. stoletja pa se je dolina počasi začela razvijati.
[16], [17], [18]
3.1

3.1.1

Turistična ponudba

Gostinska ponudba

Gostinska ponudba je skoncentrirana predvsem v Ţuţemberku in na Dvoru ter v njuni bliţnji
okolici, kjer so obiskovalcem na voljo gostilne, gostišča, turistične kmetije in prenočišča.
3.1.2

Naravne znamenitosti

Območje Suhe krajine je odmaknjeno od velikih prometnih tokov, prav tako ni prisotnih večjih
industrijskih obratov, zato je narava tu neokrnjena in primerna za sproščujoč oddih tako
domačinov kot drugih obiskovalcev. Med naravnimi lepotami izstopa reka Krka, ki se vije
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med gričevnato pokrajino izrazito kraškega terena. [18] Je edina slovenska reka, v kateri se
izloča lehnjak, ki je izoblikoval slikovite lehnjakove pragove (slika 1). Teh se skozi celotno
reko zvrsti kar 90, od tega 25 v zgornjem toku, še posebej pa so razgibani v okolici
Ţuţemberka in Dvora. Poleg lehnjakovih pragov se vzdolţ reke prepletajo tudi drugi naravni
pojavi – izviri, kraške jame, rečni kanjon, plitvine, tolmuni, rečni okljuki in poplavne ravnice.
Najvišji vrh Suhe krajine je Sveti Peter (888 m), ki leţi na tromeji občin Dolenjske Toplice,
Kočevje in Ţuţemberk. Območje občine Ţuţemberk je večinoma pokrito s slabo poraslim
gozdom, med katerim se odpirajo posamezna območja vaških naselij, obdanih z manjšimi
travniki, pašniki, njivami in vinogradi.
Med naravne znamenitosti sodijo še manjše podzemne jame predvsem na jugozahodnem
delu občine, ter večstoletne lipe. [19], [20]

Slika 1: Lehnjakovi pragovi v Ţuţemberku (Vir: [21])

3.1.3

Kulturna dediščina

Bogastvo občine ni le neokrnjena narava , temveč se je skozi dolgo zgodovino teh krajev
oblikovala tudi bogata kulturna dediščina. Na območju občine je namreč razglašenih kar 48
kulturnih spomenikov. [22]
Ţuţemberški grad
Med najbolj vidnimi in izstopajočimi kulturnimi spomeniki je prav gotovo ţuţemberški grad
(slika 2), ki je bil nekoč eden izmed najmogočnejših gradov na Kranjskem. Njegovi ostanki, ki
so se ohranili do danes, predstavljajo le še senco preteklosti, vendar si obiskovalec ob
pogledu na njih zlahka ustvari sliko o slikovitosti trdnjave v njegovih najboljših časih. Grad, ki
se dviga na strmem skalovju nad reko Krko, je prvič omenjen leta 1246 kot Seisenberk,
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imenovan po griču Eisenberg, kjer so kopali ţelezovo rudo. Grad je bil do 14. stoletja v lasti
goriških grofov, leta 1374 pa je prešel v oblast Habsburţanov. Leta 1538 so ga odkupili
Auerspergovi, brata Jurij in Wolf Engelbert. Najbolj znani lastnik gradu je bil knez Janez
Vajkard I. V lasti Auerspergov je ostal do konca druge svetovne vojne. Zadnji lastniki gradu
so se izselili leta 1890. V gradu so bile hude ječe, pozneje pa razni uradi in okrajno sodišče,
ki se leta 1893 izseli, grad pa je bil nato prepuščen propadanju. Dokončno so ga uničila
zavezniška letala med bombardiranjem februarja 1945, od mogočnega gradu sta ostala
samo obzidje in vinska klet. Od 60-ih let prejšnjega stoletja na gradu potekajo obnove,
predvsem od leta 1996 dalje, ko je bil ustanovljen odbor za obnovo gradu. Ogled gradu je
moţen od junija do oktobra vsak dan od 8.00 do 18.00 ure po predhodni najavi. [19], [20]

Slika 2: Grad Ţuţemberk (Vir: [23])
Ostanki nekdanje ţelezolivarne na Dvoru
Na Dvoru je med leti 1763 in 1891 delovala ţelezolivarna, ki so jo ustanovili Auerspergi. V
19. stoletju je bil to eden največjih industrijskih obratov pri nas. Lastniki Auerspergi so ob
ustanovitvi postavili plavţ in fuţino. V obratu so izdelovali stroje, strelivo, mostove,
vodovodne cevi, peči, gradbene elemente in okrasne predmete, kot so okrasni kroţniki,
svečniki, peči, grbi, nagrobni kriţi in vodnjaki. Na Dvoru so na ogled ostanki talilne peči (slika
3) in posamezne proizvodne stavbe, v Ţuţemberku pa nagrobni kriţ ter vodnjak na Grajskem
trgu. Več izdelkov je zbranih v muzejski zbirki Marjana Marinca na Dvoru. [19]
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Slika 3: Ostanki plavţa na Dvoru (Vir: [24])
Mlini in ţage
Reka Krka je zaradi stalnega vodnega pretoka zagotavljala idealne pogoje za obratovanje
mlinov in ţag. V začetku prejšnjega stoletja je na tem območju delovalo 40 mlinov in 24 ţag,
med letoma 1716 in 1875 pa je v Ţuţemberku deloval tudi papirni mlin. Danes so na ogled
Zajčev mlin v Praprečah in Dimčev mlin v Budganji vasi, Gričarjev mlin ter ostanki papirnega
mlina v Ţuţemberku, ter mlini na Jami pri Dvoru, v Gornjem Kotu, Šmihelu ter v Drašči vasi.
[20]
Spomenik padlim borcem in aktivistom med NOB
Spomenik z grobnico, ki stoji na Cviblju na 305 m visoki vzpetini, imenovani Tumplac, je delo
arhitekta Marjana Tepine. V grobnici je pokopanih 1440 partizanov iz Slovenije, Italije,
Avstrije, Madţarske, Rusije in ostalih nekdanjih jugoslovanskih republik, zato ima spomenik
danes mednarodni pomen. Spomenik je bil postavljen leta 1961. [25]
Cerkveni spomeniki
Poleg ţupnijske cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Ţuţemberku, je v ţuţemberški ţupniji še
12 podruţničnih cerkva. Cerkev sv. Mohorja in Fortunata stoji na griču nad Ţuţemberkom,
od koder jo je moč videti daleč naokoli. Sprva je bila cerkev posvečena sv. Janezu Krstniku,
v 14. stoletju pa je bila posvečena sv. Mohorju in Fortunatu. Leta 1769 je bila na novo
sezidana, in sicer v renesančnem slogu. Med drugo svetovno vojno je bila poţgana, leta
1994 pa je sledila temeljita obnova. Najstarejša cerkev v občini je cerkev sv. Nikolaja v
Ţuţemberku iz 13. stoletja. Ogleda vredne so tudi ostale cerkve: cerkev sv. Roka v
Ţuţemberku, cerkev sv. Trojice v Ajdovcu, cerkev sv. Mihaela v Šmihelu, cerkev sv. Kriţa v
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Prevolah in cerkev sv. Neţe na Lopati. Slednja je bila zgrajena v 13. stoletju in je še danes
ohranjena v takšnem stanju, kot je bila leta 1706. [20]
Ostanki rimske ceste
Cesta, ki je vodila od Ivančne Gorice (rimsko Acerv) skozi Ţuţemberk in Dvor do Črnomlja,
je nekoč za tedanje prebivalce območja predstavljala glavno povezavo z ostalim svetom.
Pozneje je bila tu speljana cesarska trgovska pot. Leta 1859 so po dolini reke Krke zgradili
novo cesto in od takrat rimska cesta ni več v uporabi, predstavlja pa pomemben spomenik
tistega časa. Ob njej stoji veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, med drugimi tudi Naralov
pil v bliţini Trebče vasi. Ostanki rimske ceste so lepo vidni pri cerkvici sv. Marjete nad vasjo
Vrh pri Kriţu in v vasi Zafara pri Ţuţemberku.
Med pomembnejše spomenike sodijo še Praznikova domačija v Borštu, rimski nagrobniki,
ostanki antičnih naselbin in gomil ter mnoge podruţnične cerkve. [20]
3.1.4

Rekreacija

Reka Krka predstavlja največji turistični potencial v občini, saj nudi veliko različnih moţnosti
za rekreacijske aktivnosti v vodi, na vodi in ob vodi:


kopanje,



hoja po markiranih poteh na bliţnje vrhove,



kolesarjenje (rimska cesta),



veslanje in rafting,



ribištvo in lovstvo,



kampiranje,



odbojka na mivki.

Reka je zanimiva za športne in adrenalinske navdušence, ribiče, ter v poletnih mesecih tudi
za številne kopalce. V Ţuţemberku in v Stavči vasi sta urejeni kopališči, kopanje pa je moţno
tudi v Šmihelu in na Dvoru. Na reki nudijo čolnarjenje, kajakaštvo in rafting.
Veliko je moţnosti za ribolov, v Ţuţemberku se nahaja tudi pred kratkim obnovljen ribiški
dom. Reka privabi veliko ribičev, saj je ena najbogatejših rek z ribami. Najbolj priljubljene
točke ribičev so v Šmihelu, Budganji vasi, Praprečah, v Ţuţemberku pod gradom, Stavči
vasi, na Dvoru in na Podgozdu. Ribiške dovolilnice je moţno kupiti na več mestih po občini.
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Med bolj priljubljenimi športi med občani je odbojka na mivki, za katero so na voljo igrišča na
loki v Ţuţemberku in na loki v Stavči vasi, v Sadinji vasi pri Dvoru pa je ob domačiji Novak
urejeno igrišče za tenis.
Moţnost kampiranja je v Ţuţemberku na loki, na Dvoru pri domačiji Rezelj ter v vasi Hrib pri
Hinjah ob domačiji Krnc. Veliko je tudi prijetnih kotičkov za piknike. [18]
Razgiban teren Suhe krajine je idealen za pohodništvo in kolesarjenje. Skozi občino potekajo
urejene sprehajalne, pohodniške in kolesarske poti.
Sprehajalne in pohodniške poti:


Evropska pešpot E7 in njen odcep na Dobrnič,



Pešpot Po ţelezarskih poteh na Dvor, ki poteka iz Ţuţemberka skozi Stavčo vas do
Dvora, ter nazaj po nasprotnem bregu Krke skozi Sadinjo vas in Zafaro do
Ţuţemberka oz. Cviblja



Gozdarska pešpot od Straţe do Frate,



Trdinova pešpot ter



Pot od Ljubljane do Zagreba.

Priljubljene so tudi pohodne poti na Sveti Peter in na Frato, ki nudijo čudovite razglede na
pokrajino. Proti vrhu »Suhokranjskega Triglava«, kot domačini poimenujejo Sveti Peter, je ob
poti z izhodiščem na Podgozdu postavljen kriţev pot s 14 kriţi. Na vrhu stoji lesen razgledni
stolp, ki omogoča razgled po Suhi krajini, ter popolnoma novo zavetišče (slika 4), ki je
običajno odprto ob nedeljah. [26]

Slika 4: Zavetišče na Svetem Petru (Vir: [26])
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Občina je s svojo razgibano krajino zanimiva tudi za kolesarjenje. Čez občino pelje
kolesarska Krkina pot oz. Pot po dolini reke Krke, in sicer od Ţuţemberka do Dolenjskih
Toplic. Priljubljena je tudi celotna trasa po rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora, moţni pa
so tudi kolesarski izleti po kroţni poti Spomin na rimsko cesto, ki se začne in konča na
Dvoru, ter pelje skozi vasi Sadinja vas, Trebča vas, Zafaro vse do Valične vasi, kjer se pot
začne spuščati proti Krki, ki jo prečkamo, in se nato vrnemo skozi Šmihel, Dešečo vas,
Budganjo vas, Ţuţemberk in Stavčo vas zopet na Dvor. V občini se sicer odvijajo tudi
mnoţične kolesarske prireditve, ki potekajo po stari rimski cesti.
Ob poteh so urejeni prostori za počitek ob lovskih kočah, na voljo pa so tudi prostori za
piknik. Vse poti so označene oz. markirane. [20], [27], [28]
3.1.5

Kulturno dogajanje

V občini skozi celo leto poteka mnogo prireditev, ki jih organizirajo člani in članice mnogih
društev, klubov in drugih organizacij. Predvsem ţuţemberški grad je v poletnih mesecih
prizorišče mnogih kulturnih prireditev. Turistično društvo Suha krajina ţe od leta 1997
organizira Poletne grajske prireditve (slika 5), ki potekajo na gradu. Osrednji in najbolj
obiskan dogodek so Trški dnevi, ki potekajo v okviru praznovanja občinskega praznika 15.
julija. [25]

Slika 5: Trški dnevi v Ţuţemberku (Vir: [29])
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4

IZDELAVA KARTE

4.1

Idejni načrt

Karta bo izdelana za prikaz na računalniškem zaslonu, izdelana bo kot interaktivna spletna
karta. Uporabnik bo z moţnostjo povečevanja in zmanjševanja lahko preklapljal med štirimi
nivoji z različnimi stopnjami podrobnosti prikaza. Za določene elemente karte bo imel
moţnost dostopa do dodatnih informacij, in sicer preko povezave na spletno stran, ki se bo
odprla s klikom na izbran element.
Območje kartiranja zajema celotno občino Ţuţemberk.
Koordinate območja: levo spodaj:

y = 482.000 m, x = 64.000 m

desno zgoraj: y = 509.000 m, x = 82.000 m
Na karti bo prikazana tematska vsebina, in sicer turistična ponudba občine Ţuţemberk.
Namenjena bo uporabnikom spleta, tako prebivalcem občine Ţuţemberk, kot tudi
potencialnim turističnim obiskovalcem.
4.2

Redakcijski načrt

V redakcijskem načrtu določimo vse strokovne in tehnološke vidike izdelave karte: namen,
obliko in vrsto karte, matematične elemente karte, itn.
4.2.1

Namen izdelave

Turistična karta občine Ţuţemberk ţe obstaja, vendar le v tiskani obliki. Občina ima izdelano
pregledno in urejeno spletno stran, kjer lahko zainteresirani uporabnik pridobi veliko količino
informacij, bodisi o splošnih podatkih občine, kulturnih in naravnih znamenitostih,
zgodovinskih dejstvih, turistični ponudbi ali o aktualnih dogodkih. Na spletni strani najdemo
tudi zavihek »Zemljevid«, vendar se ob kliku nanj uporabniku odpre le okno Googlovih
zemljevidov s pomanjkljivim prikazom turističnih vsebin, zato je za uporabnika ta del strani
dokaj neuporaben. Ravno iz tega razloga sem se odločila za izdelavo interaktivne spletne
karte občine, saj menim, da kljub vsem obstoječim spletnim pregledovalnikom in mobilnim
aplikacijam, občina potrebuje lastno karto. Ta namreč za občino predstavlja zelo pomembno
promocijsko gradivo, saj je zelo primerna za predstavitev naravne in kulturne dediščine,
čemur lahko dodamo tudi predloge za kolesarske poti in pešpoti.
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Občina namerava v prihodnosti na ključnih lokacijah postaviti info točke v obliki informacijskih
tabel s predstavitvami krajev in njihovih okolic. Vizualni elementi, prisotni na terenu samem,
so seveda za obiskovalca v danem trenutku veliko bolj praktični kot karta na zaslonu, vendar
pa je slednja v času, ko mobilne naprave in računalniška tehnologija igrajo vse večjo vlogo,
prav tako pomemben člen v predstavitvi določenega območja. Interaktivna spletna karta bo
tako sluţila za usmerjanje in informiranje uporabnikov spletne strani, preden se ti odločijo za
obisk kraja, poleg tega pa jo bo moţno aţurirati in naknadno dodajati različne vsebine in
informacije.
Podeţelski prostor občine Ţuţemberk torej ponuja turizem v obliki naravne in kulturne
dediščine, turističnih kmetij, zdrave domače prehrane, domačih obrti in prireditev, ribolova,
lova, pohodništva, kolesarjenja, ter drugih oblik rekreacije v čudovitem okolju doline reke
Krke. Obisk občine je primeren predvsem za enodnevne izlete, vendar je načrtovanje le-teh
pogojeno z dosegljivimi informacijami na internetu, za katere je najbolje, da so zbrane in
dosegljive na enem mestu.
4.2.2

Oblika

Karta bo izdelana za prikaz na računalniškem zaslonu, moţno jo bo vgraditi v obstoječi
spletni portal občine, na katerem se trenutno ob kliku na zavihek »Zemljevid« odpre prikaz
občine v spletnem prikazovalniku Google Maps. Karta bo po vsebini tematska, na njej bo
predstavljena turistična ponudba občine Ţuţemberk.
4.2.3

Matematični elementi karte

Geodetska osnova (geodetski datum)
Geodetsko osnovo predstavlja horizontalni drţavni koordinatni sistem z oznako D48/GK. Za
referenčno ploskev se v Sloveniji uporablja Besselov elipsoid. [30]
Kartografska projekcija
V Sloveniji je uveljavljena Gau-Krügerjeva kartografska projekcija, ki je konformna prečna
cilindrična projekcija, pri kateri se ohranijo koti, pri tem pa se dolţine in površine nekoliko
deformirajo. V uporabi je modificirana Gau-Krügerjeva projekcija, ki zagotavlja, da so ta
popačenja čim manjša. Parametri drţavne kartografske projekcije in ravninskega
koordinatnega sistema so prikazani v preglednici 1. [1]
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Preglednica 1: Parametri drţavne kartografske projekcije ter ravninskega koordinatnega
sistema (Vir: [31])
Oznaka kartografske projekcije:

GK – Gauß-Krügerjeva projekcija

Oznaka koordinatnega sistema:

D48/GK

Številka cone:

5

Širina cone:

w = 3° 15'

Geografska dolţina srednjega meridiana cone:

λₒ = 15°

Geografska širina izhodiščne paralele:

φₒ = 0°

Linijsko merilo na srednjem meridianu:

mₒ = 0,9999

Navidezni pomik proti severu:

fX = -5.000.000 m

Navidezni pomik proti vzhodu:

fY = 500.000 m

(vendar je ne označujemo)

Merilo karte
Osnovna karta, ki predstavlja nivo z najpodrobnejšim prikazom vsebine, je izdelana v merilu
1 : 30.000. Ta karta v nadaljevanju sluţi kot osnova za izdelavo še treh kart oz. nivojev z
manjšo podrobnostjo prikaza. Na ta način bodo posamezni nivoji manj obremenjeni s
podatki. Štiri karte bodo na koncu zdruţene v skupno spletno karto, kjer bo imel uporabnik
moţnost povečevanja in zmanjševanja. Spletna karta ni prilagojena točno določenemu
merilu, zato ji dodamo grafično merilo v obliki merilne daljice.
4.2.4

Izbor kartografskih virov

Pri izdelavi karte uporabljamo podatke v grafični, numerični, digitalni ali pisni obliki. Od
ustreznosti izbranih virov je odvisna kakovost končnega izdelka.
Kartografske vire delimo na osnovne, dopolnilne in na pomoţne vire. Večino vsebine za
izdelavo karte pridobimo iz osnovnih virov. Za dopolnitev vsebine, ki je na osnovnih virih
pomanjkljiva ali neustrezna, uporabimo dopolnilne vire. Pomoţni viri pa nam pomagajo, da o
kartiranem območju dobimo čimveč informacij, ki nam bodo sluţile pri izdelavi karte. To so
geografski, zgodovinski, demografski in drugi podatki. [13]
Za osnovni kartografski vir so bili uporabljeni topografski podatki iz Generalizirane
kartografske baze merila 1 : 25.000, ki jo je vzpostavila Geodetska uprava Republike
Slovenije (GURS) v letih 1994 do 1996. Vsebina je bila digitalizirana iz skenogramov drţavne
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topografske karte v merilu 1 : 25.000, zapisana je v vektorski obliki. V bazi so zajete štiri
skupine objektov: ceste, vode, plastnice in ţeleznice. Objektom so poleg geometrijskih
dodani tudi opisni (atributni) podatki). [32]
Za dopolnitev oz. popravljanje vsebine so bili uporabljeni dopolnilni kartografski viri:


drţavni ortofoto (DOF),



topografska karta (DTK 25),



podatki digitalnega modela reliefa ločljivosti 5 m (DMV 5),



podatki katastra stavb (KS),



podatki registra prostorskih enot (občine) ter



podatki o rabi tal.

Drţavni ortofoto, topografske karte, podatke digitalnega modela reliefa, podatke katastra
stavb in podatke registra prostorskih enot vodi in vzdrţuje GURS, za vodenje in vzdrţevanje
podatkov o rabi tal pa je zadolţeno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Kot dopolnilni viri so bili uporabljeni še spletna stran http://www.slovenia-heritage.net/tp/,
interaktivni spletni atlas Slovenije http://www.geopedia.si/ ter Turistična karta občine
Ţuţemberk v merilu 1 : 40.000, iz katerih pridobimo podatke o kolesarskih poteh in pešpoteh
ter o ostali tematski vsebini.
Turistična

karta

občine

Ţuţemberk

v

merilu

1

:

40.000

in

spletna

stran

http://www.zuzemberk.si/sl/home/ sta sluţili kot pomoţni kartografski vir.
4.2.5

Vsebina karte

Na karti so predstavljeni elementi splošno geografske vsebine:


naravni elementi: oblikovitost površja (relief), vodovje (hidrografija), pokritost
(poraščenost – vegetacija in vrste tal),



socialno-ekonomski

(zgrajeni,

antropogeni)

elementi:

naselja

in

posamezni

pomembni objekti, komunikacije, meje,


zemljepisna imena,



matematični elementi ter



medokvirna in izvenokvirna vsebina.

Poleg splošno geografske vsebine so na karti posebej poudarjeni tematski elementi:


gostišča, prenočišča,
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kulturna dediščina,



naravne znamenitosti,



kamp,



kopališča,



ribolovne točke,



igrišča za odbojko/tenis,



lovske koče,



razgledne točke,



pošte,



pohodniške poti in



kolesarske poti.

4.2.6

Oblikovanje karte

Karte se izdeluje in oblikuje z določenim namenom, ki je lahko znanstveni, tehnični,
umetniški, komunikacijski ali trţni. Kartograf ima pri upodabljanju zemeljskih pojavov veliko
moţnosti, kako bo te pojave upodobil glede na zahteve uporabnika. Vsebinsko in oblikovno
zadovoljiv izdelek je rezultat kartografovega skrbnega premisleka in načrtovanja. Pri tem je
nujno potrebno upoštevati zakonitosti oblikovanja kart, s katerimi sta doseţeni geometrijska
pravilnost prikazane vsebine in grafični prikaz geografskih objektov in pojavov. [13], [33]
4.2.7

Uporabljena programska oprema

OCAD je eden izmed mnogih razpoloţljivih paketov za izdelavo in urejanje različnih vrst kart,
kot so topografske karte, mestne karte, karte za pohodništvo in kolesarjenje, spletne karte,
itn. Ena izmed najučinkovitejših funkcij, ki jih ponuja program OCAD, je vektorska obdelava
podatkov, program sam pa ne omogoča neposredne obdelave rastrov v karti. Program ima
tudi funkcijo uvaţanja in izvaţanja geografskih podatkov v različnih formatih, ki omogoča tudi
povezovanje znakov preko atributov v bazi podatkov. [34] Čarovnik za izdelavo spletnih kart
uporabniku omogoča izdelavo interaktivne spletne karte, pri čemer moramo najprej
vzpostaviti podatkovno bazo. Korak za korakom se lahko odločimo, koliko ravni povečave bo
imela karta in katere priljubljene točke, povezave ali iskalne funkcije bomo dodali. [35]
Pred uvozom podatkov v program je potrebno nastaviti osnovne parametre karte. Vnesemo
pribliţne koordinate območja in izberemo koordinatni sistem ter merilo karte. Nato uredimo
še nastavitve storitve WMS (Web Map Service), preko katere se v ozadju naloţijo rastrske
slike različnih podatkov, na podlagi katerih lahko nato izvajamo ročno vektorizacijo oz.
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obdelavo uvoţenih podatkov. Ker bo končna karta sestavljena iz štirih kart z različnimi
stopnjami podrobnosti prikaza, jo je potrebno izdelati v štirih različnih merilih. Karta
največjega merila bo imela največjo stopnjo podrobnosti prikaza, sluţila pa bo kot osnova za
izdelavo še treh kart manjšega merila.
Podatke za ceste in vodovje uvozimo v vektorski obliki iz Generalizirane kartografske baze.
Prav tako so v vektorski obliki tudi podatki za stavbe, ki jih pridobimo iz katastra stavb. Do
rastrskih slik drţavnega ortofota dostopamo preko storitve WMS, podatke o reliefu pa
dobimo v bazi digitalnega modela višin. Podatke o rastju lahko ročno vektoriziramo na
podlagi rastrske slike DOF, ali pa jih pridobimo iz podatkov o rabi prostora. Podatke o poteku
meje občine Ţuţemberk in sosednjih občin pridobimo iz registra prostorskih enot.
4.2.8

Oblikovanje znakov

Preden se lotimo kartografskega modeliranja, moramo nastaviti barve in izdelati knjiţnico
kartografskih znakov.
Najprej v tabeli določimo nabor barv, ki jih bomo potrebovali pri oblikovanju kartografskih
znakov. Pri tem moramo paziti na vrstni red, saj je od poloţaja v tabeli odvisno, kako se bo
barva prikazovala na karti. Barve, ki se v tabeli nahajajo višje, bodo prekrivale vse ostale
barve, ki se v tabeli nahajajo pod njo.
Z oblikovanjem znakov moramo zasnovati sistem, ki bo zagotavljal preglednost, izraznost,
enoumnost in zapomljivost znakov. [1]
OCAD ima na voljo enostavna in učinkovita orodja za izdelavo preprostih in tudi
kompleksnejših kartografskih znakov. Kartografske znake oblikujemo s spreminjanjem šestih
Bertinovih grafičnih spremenljivk. Točkam, linijam in ploskvam spreminjamo oblike, velikosti,
barve, tonsko vrednost, vzorce ali smeri, pri čemer moramo slediti določenim pravilom.
Kartografski znaki morajo biti oblikovani tako, da ustrezno razporejeni tvorijo pregledno karto,
uporabniku pa morajo jasno prikazovati lastnosti, velikosti ali razširjenost različnih objektov in
pojavov. [1], [13]
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Točkovne znake izdelamo za prikaz posameznih objektov in pojavov na karti, kot so:


kulturne in naravne znamenitosti,



cerkve,



gostilne, prenočišča, turistične kmetije,



območja namenjena športnim aktivnostim,



območja vinogradov,



razgledne točke in



vrhovi.

Pri oblikovanju točkovnih znakov uporabimo različne oblike, barve in velikosti, pri tem pa
stremimo k temu, da bo uporabnik lahko ţe ob pogledu na znak brez uporabe legende lahko
razbral, za kateri objekt oz. pojav gre (preglednica 2).

Preglednica 2: Oblikovanje točkovnih znakov
Objekt

Prikaz

Objekt

Prikaz

Objekt

Gostilna

Muzej,
galerija

Ribolovna
točka

Gostišče

Informacije

Odbojka

Prenočišče

Koča

Tenis

Kulturni
spomenik

Razgledni
stolp

Kamp

Naravna
znamenitost

Razgledna
točka

Pohodništvo

Cerkev

Kopališče

Kolesarjenje

Pošta

Kajak, kanu

Vinogradi

Prikaz
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Linijske znake izdelamo za:


ceste in poti,



obrobo vodnih površin in potoke,



meje občine ter



plastnice.

Posamezne tipe cest in poti med seboj ločimo z izdelavo različnih linijskih znakov, kar
doseţemo z uporabo različnih grafičnih spremenljivk; posameznim tipom cest oz. poti
priredimo različne barve, debeline ali vzorce. Z linijskimi znaki prikaţemo tudi mejo občine,
osnovne in glavne plastnice, ter potoke. Oblikovanje linijskih znakov je prikazano v
preglednici 3.
Preglednica 3: Oblikovanje linijskih znakov
Objekt

Prikaz

Objekt

Regionalna cesta

Rimska kolesarska
pot

Lokalna cesta
(asfaltirana)

Kolesarska pot Po
dolini reke Krke

Lokalna cesta
(makadamska)

Pešpot Po
ţelezarskih poteh na
Dvor

Pot, kolovoz, steza

E7 pešpot

Meja občine

Pešpot Ljubljana Zagreb

Glavna plastnica

Gozdarska pešpot

Osnovna plastnica

Trdinova pešpot

Potok

Pešpot Dvor – Sveti
Peter

Prikaz
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S ploskovnimi znaki označimo:


gozdne površine,



vodne površine,



stanovanjska območja



posamezne stavbe.

Posamezne površine med seboj ločimo z uporabo različnih barv, kot je prikazano v
preglednici 4.
Preglednica 4: Oblikovanje ploskovnih znakov
Objekt / Pojav

Prikaz

Posamezna stavba

Gozd

Stanovanjske površine
Vodne površine

Napisi so pomembna sestavina vsake karte, saj z njimi pojasnjujemo objekte in pojave, ki
smo jih predhodno prikazali z drugimi oblikami znakov. To so lahko:


imena naselij,



imena vrhov,



imena vodotokov ter



imena mejnih občin.

Med seboj se razlikujejo v tipu, barvi in velikosti pisave, kar je razvidno iz preglednice 5.
Tako za različno velika naselja uporabimo različne velikosti pisav, za vrhove uporabimo
serifno leţečo pisavo, za poimenovanje voda pa uporabimo modro barvo.
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Preglednica 5: Oblikovanje napisov
Napis

Prikaz

Naselje (od 1000 preb.)
Manjše naselje (400-1000 preb.)
Vas (100-400 preb.)
Manjša vas (do 100 preb.)
Imena vrhov
Ime reke
Ime potoka

4.2.9

Kartografska generalizacija

Da bo karta zadostila potrebam uporabnika, je potrebno modelirano vsebino še urediti z
metodami kartografske generalizacije. Končna karta bo sestavljena iz več kart različnih meril,
zato bo temu primerno prilagojena tudi generalizacija posameznih nivojev. Na karti
največjega merila smo uredili uvoţene podatke o cestah, stavbah, vegetaciji, vodovju in
reliefu, jih dopolnili na podlagi drţavnega ortofota, nato pa smo jih za vsako karto manjšega
merila postopoma prilagajali.
Pri urejanju sloja cest je bil v največjem obsegu uporabljen postopek izbiranja. Izberemo le
tiste ceste, ki so pomembne za uporabnika karte, in jih prikaţemo z ustreznim kartografskim
znakom. Pri tem uporabimo tudi postopek razvrščanja, saj različne tipe cest prikaţemo z
različnimi linijskimi znaki, ki so različno poudarjeni. Tako so regionalne ceste prikazane z
najširšo linijo z oranţnim polnilom in črno obrobo, lokalne so nekoliko oţje in z rumenim ali
belim polnilom (odvisno od podlage) ter prav tako s črno obrobo, poti, kolovozi in steze pa so
označene z najoţjo linijo v črni barvi. Širine vseh tipov cest nato posebej prilagajamo še za
posamezne nivoje prikazov. Na nivoju z najmanjšo stopnjo podrobnosti prikaza kolovozov
oz. poti ne prikaţemo.
Podatke o stavbah uvozimo iz evidence katastra stavb. Ob uvozu ugotovimo, da le-te
predvsem v zgoščenih naseljih delno prekrivajo ceste, zato take stavbe izbrišemo. Izbrišemo
tudi stavbe, katerih površina je manjša od 30 m², saj s prostim očesom niso več
razpoznavne. Na kartah manjših meril teţko ločimo med posameznimi stavbami, zato jih
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zdruţimo in prikaţemo s pogojnim površinskim znakom za stanovanjska območja, na nivojih
z najmanjšo stopnjo podrobnosti prikaza pa jih prikaţemo s pogojnim točkovnim znakom. Pri
urejanju sloja stavb so bile torej uporabljene metode izbiranja, zdruţevanja in prehoda na
pogojni znak.
Na podlagi podatkov digitalnega modela reliefa (DMV 5) izdelamo poltonsko senčenje in
plastnice. S spreminjanjem kota in smeri osvetlitve ustvarimo poltonsko senčenje, s katerim
bo razgiban teren območja prišel kar najbolje do izraza. Osnovne plastnice imajo
ekvidistanco 10 m, glavne pa 50 m. Teren na območju občine je zelo razgiban, saj ga
prepredajo številne vrtače in uvale, zato so samodejno izdelane plastnice na nekaterih
predelih precej nepregledne. Takšne plastnice smo uredili s poenostavljanjem linij. Plastnic
na prvih dveh nivojih z najmanjšo podrobnostjo prikaza ne prikaţemo, saj bi bila karta sicer
preobremenjena s podatki.
Podatki o rabi tal so v vektorski obliki dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Podatke uvozimo ter gozdnim površinam, ki pokrivajo veliko
površino občine, priredimo ustrezen ploskovni znak.
Na turistični karti predstavimo tematsko vsebino, ki bo uporabniku zagotovila ustrezne
informacije. Podatke o tematski vsebini pridobimo iz dopolnilnih virov in pomoţnih virov. V
največji meri si pomagamo s tiskano Turistično karto občine Ţuţemberk v merilu 1 : 40.000
in spletnima stranema http://www.slovenia-heritage.net/tp/ in http://www.geopedia.si/, veliko
podatkov pa najdemo tudi na uradni spletni strani občine http://www.zuzemberk.si/sl/home/.
Tako kot pri elementih topografske podlage je tudi tu potrebno uporabiti različne postopke
kartografske generalizacije. Količina prikazane tematske vsebine se manjša z manjšanjem
merila karte.
Tematska vsebina, kateri smo priredili točkovne znake, je zgoščena predvsem na območju
dveh največjih krajev v občini. Posledica je prekrivanje znakov, zato smo uporabili postopek
premikanja in znake ustrezno razporedili. Na nivojih z manjšo podrobnostjo prikaza smo z
izbiranjem prilagodili količino točkovnih znakov in tako zagotovili preglednost karte. Na
tretjem nivoju so prikazani le objekti gostinske ponudbe, kulturne in naravne znamenitosti ter
cerkve, na prvih dveh nivojih, ki sta izdelana v najmanjšem merilu, pa smo tematsko vsebino
popolnoma izpustili. Ta dva nivoja prikazujeta le splošno geografsko vsebino, predvsem prvi
pa sluţi kot pregledna karta celotne občine, saj se na večjih zaslonih prikaţe občina v celoti.
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Za prikaz območij vinogradov smo uporabili metodo zdruţevanja, pri čemer smo razpršenost
pojava prikazali s pogojnim točkovnim znakom v obliki grozda.
Pomemben del tematske vsebine karte so tudi pohodne in kolesarske poti. Na karti smo
prikazali osem poti, dve kolesarski in šest pohodniških oz. planinskih. Različne poti se v
posameznih odsekih prekrivajo, po istem odseku ponekod potekajo celo štiri različne poti. To
smo rešili s premikanjem tako, da smo vsako izmed teh poti premaknili vzporedno ob cesto,
po kateri poteka (slika 6). Kolesarske poti smo od pohodnih dodatno ločili še po obliki.

Slika 6: Oblikovanje in generalizacija kolesarskih in pohodnih poti

Izseki kart v vseh štirih merilih so prikazani na slikah 7, 8, 9 in 10.

Slika 7: Izsek karte z največjo podrobnostjo prikaza
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Slika 8: Izsek karte z drugo največjo podrobnostjo prikaza

Slika 9: Izsek karte s tretjo največjo podrobnostjo prikaza
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Slika 10: Izsek karte z najmanjšo podrobnostjo prikaza

4.2.10 Izdelava interaktivne spletne karte
Naš cilj je izdelati interaktivno spletno karto, zato moramo posameznim objektom in pojavom
na karti prirediti še dodatne podatke, do katerih bo uporabnik lahko dostopal preko spleta. V
ta namen vzpostavimo podatkovne baze oz. atributne tabele podatkovnih slojev. Pri tem
sorodne elemente razporedimo v tabele (npr. kulturne znamenitosti), ter ustvarimo baze.
Elementom, pri katerih ţelimo uporabniku predstaviti še dodatno vsebino (fotografije, opise,
ipd.), v bazi dodamo še povezave do spletnih strani, na katerih se ta vsebina nahaja. [35]
Nato odpremo čarovnika za izdelovanje spletnih kart, kjer po korakih urejamo nastavitve za
našo karto. Najprej vnesemo naslov karte in po ţelji preimenujemo poimenovanja za spustne
menije. V nadaljevanju izberemo nivoje, katere ţelimo, da se prikazujejo na zaslonu (slika 6).
Dodamo še podatkovne baze in poimenujemo posamezne sklope tematske vsebine, ki bo
prikazana interaktivno. Izbiramo lahko tudi med različnimi moţnostmi prikazovanja t. i.
interesnih točk, določimo njihovo barvo in velikost. Ker ţe imamo izdelane kartografske
znake, poleg tega pa ne ţelimo, da se ikone interesnih točk prikazujejo na vseh nivojih, le-te
izdelamo v velikosti izdelanih kartografskih znakov ter brez barvnega polnila.
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Končna izdelana karta uporabniku omogoča enostavno premikanje po karti, povečevanje in
zmanjševanje prikaza, iskanje interesnih točk na karti ali v spustnem meniju, ter iskanje
dodatnih informacij o posameznih objektih in pojavih s klikom na pripadajoči znak na karti.

Slika 11: Izbor nivojev karte
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ZAKLJUČEK

V diplomskem delu smo zasnovali in izdelali interaktivno spletno turistično karto občine
Ţuţemberk, ki bi v prihodnosti lahko sluţila kot promocijsko gradivo v okviru uradne spletne
strani občine. Bogata kulturna in naravna dediščina v kombinaciji z razgibano pokrajino,
skozi katero se vije reka Krka, predstavlja velik potencial na področju turizma, ki pa zaenkrat
še ni popolnoma izkoriščen. Spletna karta občine tako omogoča, da se naknadno dodajajo
tematske oz. turistične vsebine, ki se bodo na območju razvile v prihodnosti.
Na karti smo poudarjeno predstavili točke kulturnih in naravnih znamenitosti, cerkve,
gostinsko ponudbo, točke za izvajanje rekreacijskih aktivnosti, koče in razgledne točke.
Poudarjeno so predstavljene tudi nekatere pohodniške in kolesarske poti. Ob tem je splošna
geografska vsebina prikazana manj poudarjeno, vendar kljub temu predstavlja pomembno
osnovo karte.
Končen izdelek je interaktivna spletna karta v štirih nivojih z različnimi stopnjami podrobnosti
prikaza, s čemer smo dosegli večjo preglednost posameznih nivojev, hkrati pa nam je
omogočen pogled na celotno občino, kot tudi na posamezna območja znotraj občine.
Uporabnik lahko v spustnem meniju izbere ţeljeni tematski sklop in tako hitreje poišče točno
določen objekt, ki ga zanima. Interaktivnost karte smo dosegli tudi z dodajanjem povezav
točkam, ki uporabnika preusmerijo na spletne strani z dodatnimi informacijami. Izdelana
spletna karta je enostavna in pregledna, uporabniku pa zagotavlja hiter dostop do iskanih
informacij, s pomočjo katerih dobi celosten vpogled v turistično ponudbo občine.
Izdelava karte je obseţen projekt, ki od avtorja zahteva poznavanje kartografskih načel
urejanja in prikazovanja geografskih podatkov, hkrati pa mu omogoča, da pri tem uporabi
tudi svojo kreativnost. Karta je torej skupek znanosti in umetnosti, ki sluţi kot medij za
posredovanje podatkov o prostoru uporabnikom.
Območje občine Ţuţemberk je precej obseţno, kar je vplivalo tudi na časovni obseg izdelave
karte, zamudni so bili predvsem postopki generalizacije in prilagajanje vsebine različnim
merilom. Kljub temu smo dosegli zastavljene cilje, izdelana je interaktivna spletna karta
občine Ţuţemberk, s pomočjo katere se bodo potencialni obiskovalci teh krajev laţje odločili
za obisk in načrtovali izlet.
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