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1. UVOD 

Aplikacija »Baza individualno ocenjenih stavb« je namenjena pregledu individualnih ocen 

potresne odpornosti stavb. Preko zaščitenega dostopa je mogoče ocene tudi pregledovati in 

urejati. V nadaljevanju so opisane tri stopnje prikaza: 

 Javna aplikacija, namenjena splošni javnosti, dostopna brez gesla, 

 Aplikacija za registrirane uporabnike, zaščitena z geslom in namenjena zainteresirani 

strokovni javnosti, 

 Aplikacija za registrirane uporabnike, namenjena vnosu novih stavb. 

2. JAVNA APLIKACIJA 

V javnem delu je omogočen dostop le do informacij o posamezni stavbi. Javnosti je tako 

dostopen samo podatek o obstoju individualne ocene stavbe – torej ali je bila stavba 

individualno ocenjena ali ne. Ocenjene stavbe so prikazane tako na karti kot tudi tabelarično. 

Omogočeno je iskanje po bazi individualnih ocen. 

 

Slika 1: Prikaz okna aplikacije Individualno ocenjene stavbe, namenjene splošni javnosti 

Z geslom zaščiten del je namenjen uporabnikom civilne zaščite in omogoča vpogled v bolj 

podrobne informacije o stavbi. Podatki, ki so trenutno na voljo, so sledeči:  

 ID analize 

 Občina  

 Naslov 

 Starost 

 Etažnost 

 Material 

 Leto izgradnje, Leto zajema, Leto ocene 

 Tip ocene 
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Gumb Karta omogoča prikaz izbrane stavbe na karti, gumb Uredi pa urejanje vnesenih 

podatkov o individualni oceni izbrane stavbe. 

 

  

Slika 2: Prikaz okna aplikacije Individualno ocenjene stavbe za registrirane uporabnike 
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Posamezne individualne ocene so obarvane z barvno lestvico, ki je prikazana v spodnji 

preglednici.  
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3. APLIKACIJA, NAMENJENA VNOSU NOVIH STAVB 

Aplikacija INDIVIDUALNO OCENJENE STAVBE vsebuje tudi modul za vnos novih 

ocenjenih stavb ter urejanje starih ocen. Uporaba modula je predvidena za izdelovalce 

strokovnih individualnih ocen potresne ogroženosti stavb, predvsem Zavoda za gradbeništvo 

Slovenije (ZAG). 

Pri vnosu mora uporabnik s klikom na zemljevid izbrati ustrezno stavbo ter podati naslednje 

atributne informacije o oceni:  

 

Osnovni podatki 

 ID analize 

 Leto zajema podatkov o stavbi 

 Leto analize ocene 

 Leto vnosa v bazo 

 

Lastnosti stavbe 

 Starost stavbe (določena iz dokumentacije) 

 Etažnost stavbe (določena iz dokumentacije) 

 Material nosilne konstrukcije sten (določen iz dokumentacije) 

 Material nosilne konstrukcije stropov (določen iz dokumentacije) 

 

Odpornost stavbe 

 Zanesljivost po SRCu 

 SRC_np_x 

 SRC_np_y 

 RAN_Z 

 Zanesljivost RAN_Z 

 Tip ocene 

 Komentar 
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Slika 3: Prikaz okna Nov vnos v aplikaciji Individualno ocenjene stavbe za registrirane 

uporabnike 

 

Slika 4: Prikaz okna za izbiro posamezne stavbe, za katero velja individualna ocena 


