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Kje se aplikacija nahaja? 

Aplikacija se nahaja na spletnem naslovu: http://razlitje2.vokas.si/ (končana 

razvojna verzija). Produkcijska verzija na spletnem naslovu: 

http://razlitje.sos112.si. 

Kaj vse aplikacija vsebuje? 

Ob odprtju aplikacije se odpre zemljevid Slovenije s prikazom vodotokov. 

Zemljevid predstavlja glavno nalogo te aplikacije, ki je hitra ocena širjenja 

onesnaženja v vodotokih ob morebitnih razlitjih. Na levi strani se nahaja glavni 

meni, na katerem je pred izbrana prva možnost: Zemljevid (Slika 1). 

ZEMLJEVID 

 

Slika 1: Izgled stranskega menija. 

 

Aplikacija se uporablja na sledeč način: 

 V zgornje levo polje vpišemo lokacijo, kjer je do razlitja prišlo (Slika 2 – 

okvirček 1). 

 Takoj po izboru lokacije se na spletni strani pokažejo rezultati časa 

potovanja madeža za celoten odsek vodotoka (Slika 2). 

 Na vrhu je izpisan čas potovanja po celotnem odseku vse do končnega 

profila izbranega vodotoka (Slika 2 – okvirček 2). 

http://razlitje2.vokas.si/
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 Pod podatkom o celotnem času potovanja madeža se nahaja legenda 

kategorij pretokov - kategorija 1 predstavlja nizek pretok, kategorija 5 pa 

visok pretok, ki ni primeren za postavitev baraž (Slika 2 – okvirček 3). 

 Seznam dolvodnih baražnih mest vsebuje več informacij (Slika 2 – 

okvirček 4):  

- barva pravokotnika nakazuje kakšne so trenutne pretočne 

razmere (v kateri kategoriji je trenutni pretok izbranega 

vodotoka), 

- prikazan je ID baražnega mesta ter 

- čas potovanja madeža v urah do lokacije tega baražnega mesta.    

  

Slika 2: Prikaz rezultatov časa potovanja madeža. 
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Za vsako izmed baražnih mest na seznamu lahko dobimo več dodatnih 

informacij: 

 Če se postavimo z miško na baražo, se na zemljevidu pokaže ikona, ki 
nakazuje, kje se to baražno mesto nahaja. S premikom po seznamu 
baraž, se premika tudi ikona po zemljevidu (Slika 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Prikaz lokacije baražnega mesta na zemljevidu. 

 

 Če z miško kliknemo na polje »Išči«, se na zemljevidu prikaže natančna 

lokacija izbranega baražnega mesta (Slika 4). 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Prikaz natančne lokacije baražnega mesta. 

 

 

 Če z miško kliknemo na polje »Puščica naprej«, se odpre novo okno, ki 

prikazuje dodatne informacije o samem baražnem mestu, kot so (Slika 

5): 



STRAN 5/11 
 

 

 - podatki o 

pristojnem GEŠP-u 

in PGD-ju, 

- podatki o dostopu 

mesta, 

- podatek o trenutni 

kategoriji pretoka 

skozi to baražno 

mesto, 

- podatek o 

referenčni 

vodomerni postaji 

ARSO ter  

- možen komentar 

baražnega mesta. 

 

 

 

Slika 5: Prikaz dodatnih informacij o baražnem mestu. 

 

Spletna aplikacija vsebuje tudi nekatere druge funkcije (Slika 6): 

 omogočeno je tiskanje prikazane spletne strani ter 

 omogočeno je deljenje povezave (možno hitro posredovanje že izvedene 

analize razlitja drugi osebi). 

Gumb »Pomoč« prikaže Navodila za uporabo aplikacije Razlitje. 

 

Slika 6: Dodatne funkcije spletne aplikacije. 
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OPREMA 

S klikom miške na Oprema v levem meniju se odpre pod-meni, ki vsebuje več 

različnih seznamov (Slika 7). 

 

Slika 7: Seznami različne opreme ter baražnih mest. 

 

Oprema baraže 

Spletna stran prikaže seznam vseh poročanih vodnih pregrad po gasilskih 

enotah. Tabela (Slika 8) prikazuje podatke o vrsti vodnih pregrad, proizvajalcu 

ter različnih lastnostih vodnih pregrad (nekatere lastnosti se izpišejo po kliku 

na ikono »Plus«, ki se nahaja na začetku vsake vrstice).  

Tabela ima omogočeno polje za iskanje po tabeli ter vnaprej pripravljene filtre 

za lažje iskanje posamaznih vrst in tipov vodnih pregrad. Omogočeno je tudi 

tiskanje tabele. 
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Slika 8: Seznam poročanih baraž po gasilskih enotah. 

 

Oprema namenska 

Spletna stran prikaže seznam vse poročane namenske opreme po gasilskih 

enotah. Tabela (Slika 9) prikazuje podatke o sami vrsti opreme ter še nekatere 

druge informacije (nekatere lastnosti se izpišejo po kliku na ikono »Plus«, ki se 

nahaja na začetku vsake vrstice).  

Tabela ima omogočeno polje za iskanje po tabeli ter vnaprej pripravljene filtre 

za lažje iskanje posameznih tipov opreme. Omogočeno je tudi tiskanje tabele. 

  

Slika 9: Seznam poročane namenske opreme po gasilskih enotah. 

 

Oprema potrošna 

Spletna stran prikaže seznam vse poročane potrošne opreme po gasilskih 

enotah. Tabela (Slika 10) prikazuje podatke o sami vrsti potrošne opreme, 

datumu, ko je bilo stanje poročano, ter še nekatere druge informacije.  
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Tabela ima omogočeno polje za iskanje po tabeli ter vnaprej pripravljene filtre 

za lažje iskanje posameznih tipov opreme. Omogočeno je tudi tiskanje tabele. 

 

Slika 10: Seznam poročane potrošne opreme po gasilskih enotah. 

 

Baražna mesta 

Spletna stran prikaže seznam vseh prepoznanih baražnih mest z nekaterimi 

njihovimi lastnostmi (Slika 11). 

Tabela ima omogočeno polje za tiskanje in iskanje po tabeli. 

 

Slika 11: Seznam vseh baražnih mest. 

 

Urejeni dostopi 

Spletna stran prikaže seznam poročanih obstoječih in urejenih dostopov za 

vodne pregrade po gasilskih enotah (Slika 12). 

Tabela ima omogočeno polje za tiskanje in iskanje po tabeli. 



STRAN 9/11 
 

 

 

Slika 12: Seznam urejenosti dostopov po gasilskih enotah. 

 

Analize 

Spletna stran prikazuje 4 vnaprej pripravljene analize (Slika 13): 

 analiza razpoložljivih baražnih elementov, 

 analiza baražnih mest po vodotokih, 

 analiza razpoložljive namenske opreme in 

 analiza razpoložljivih potrošnih sredstev. 

 

Slika 13: Analize 

NOSILNOST 

Spletna stran prikazuje preizkus nosilnosti baražnih elementov. Drsnik 

premikamo na željene vrednosti pri posameznih lastnostih. Ustreznost 

postavitve je prikazana desno spodaj in se spreminja glede na izbrane 

vrednosti(postavitev je ustrezna (Slika 14) / postavitev ni ustrezna). Pri 

neustrezni postavitvi je dodan še opis zakaj je temu tako in kako to odpravimo 

(Slika 15). 
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Slika 14: Prikaz ustrezne postavitve baražnih elementov. 

 

Slika 15: Prikaz neustrezne postavitve baražnih elementov. 
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POGOVOR 

Spletna stran prikazuje komunikacijo med uporabniki aplikacije Razlitje, ki 

poteka med samim dogodkom onesnaženja (Slika 16). Pogovor je možno tudi 

natisniti in ga uporabiti tudi kot zapisnik samega dogodka. 

 

Slika 16: Prikaz komunikacije med uporabniki aplikacije. 

 

 


