
Uporaba odprtih podatkov in izdelava spletne aplikacije na ESRI programski 

opremi – ArcGIS Online 

1. Uvoz in uporaba odprtih podatkov 

1.1. Uvoz in uporaba SHAPEFILE datotek (velja tudi za CSV tabele) 

Podatke formata SHAPEFILE najprej kompresiramo (.zip). Na ArcGIS Online jih dodajamo preko 

zavihka Vsebina. Izberemo Dodaj Element in nato Iz mojega računalnika. 

 

Odpre se novo okno, kjer poiščemo izbrano datoteko. 



 

SLIKA 1: Kompresirana (zip) shapefile datoteka 

 

Nato dodamo še oznake, po katerih bo kasneje sloj poiskati z iskalniki v ArcGIS Online. 

Sloj je sedaj dodan med vsebino in pripravljen za uporabo pri gradnji spletne aplikacije.  

Preko podrobnosti elementa si lahko ogledamo značilnosti sloja. 

 



 

 

 

1.2. Uporaba URL povezav obstoječih spletnih GIS servisov 

URL povezavo dodajamo z gumbom Dodaj element, kjer izberemo S spleta. Odpre se novo 

okno, kjer izberemo vrsto spletne storitve. Nato pa spodaj prilepimo URL povezavo. 

Nato zopet zapišemo ime in določimo oznake za iskanje slojev. 

 



 

SLIKA 2: Primer URL povezave spletnega GIS strežnika s podatki o avtobusnih postajališčih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Izdelava spletne aplikacije 

2.1. Izdelava lastne spletne karte 

Preko zavihka Karta na glavni strani ArcGIS Online dostopamo do aplikacije za izdelovanje kart. 

Najprej poiščemo sloje, ki smo jih prej uvozili na platformo ArcGIS Online in jih dodamo na 

karto. 

 
 



Uredimo simbologijo, da so sloji pregledni in prikazujejo vsebino. Izvedemo lahko tudi 

različne prostorske analize. 

Na koncu karto samo še shranimo in pripravljena je za uporabo v spletni aplikaciji. Karta je 

osnova za gradnjo spletne/mobilne/namizne aplikacije z Web App Builder aplikacijo. 

 
 

 



 

2.2. Izdelava lastne spletne/namizne/mobilne aplikacije 

Z aplikacijo Web AppBuilder lahko sami brez kode zgradite svojo aplikacijo. To aplikacijo lahko 

kasneje vgradite v svojo preko enostavnega generatorja zapisa. Izdelate lahko 2D ali 3D 

aplikacijo! 

Več primerov, kjer lahko dobite kakšno idejo, si oglejte na Esri Living Atlas 

(https://livingatlas.arcgis.com) ali na Esri Solutions (https://solutions.arcgis.com/).  

 

SLIKA 3: Primer aplikacije spremljanja pojavljanja suše skozi daljša obdobja 
(https://nation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=a9d345446d1a48a2918ff95b51f5841c) 

 

SLIKA 4: Stroški poplav (https://nation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=239776c720aa49bdb1f2b421c0ad37a5) 

 

https://livingatlas.arcgis.com/
https://solutions.arcgis.com/
https://nation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=a9d345446d1a48a2918ff95b51f5841c
https://nation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=239776c720aa49bdb1f2b421c0ad37a5


Za izjemno predstavitev lahko namesto PowerPoint predstavitve uporabite kar aplikacijo Esri Story 

Map, ki hkrati vsebuje besedilo, multimedijske elemente, aplikacije ter karte. 

 

SLIKA 5: Pred in po zemeljskem plazu 
(https://disasterresponse.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=e455d812e5344b2f95c7c85151462c3
f#). 

https://disasterresponse.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=e455d812e5344b2f95c7c85151462c3f
https://disasterresponse.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=e455d812e5344b2f95c7c85151462c3f

