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Pojem geografski informacijski sistem (GIS), poslovenjeno zemljepisni 
podatkovni sestav, poenostavljeno povedano ne pomeni nič drugega kot 
pokrajino, ujeto v računalnik.  

Pokrajina je sestavljena iz 
pokrajinskih sestavin, 
kot so na primer: 
kamnine, vode, rastje, 
prebivalstvo ali naselja,  
 
geografski informacijski 
sistem pa iz 
podatkovnih slojev, ki so 
digitalni, računalniški prikaz 
pokrajinskih sestavin. 
 
 
 



Geografski informacijski sistem omogoča ugotavljanje prostorskih in 
drugih povezav med podatkovnimi sloji/pokrajinskimi sestavinami. 
 
To pa je tudi temeljni predmet geografskih preučevanj, ki raziskuje pokrajine 
ter išče zakonitosti povezovanja in součinkovanja med njenimi sestavinami. 
Prav zato je prostorski informacijski sistem dobil pridevnik »geografski«.  



Geografski informacijski sistem NIKOLI ni bil le domena geografije, nam 
pa zaradi svojega imena dela svojevrstno reklamo.  
 
 
Njegovi začetki segajo v 60ta leta 20. stol. in so povezani z razvojem: 
računalništva, sodobne kartografije, vesoljskih tehnologij …  
 
 
Začetki v Sloveniji pa segajo v 70ta leta 20. stol., ko je nastalo več študij z 
naslovom 'prostorski dokumentacijski sistem‘.  

Spletni GIS-i 

Prostorsko- 
časovne 
analize 



Značilnost GIS-ov je interdisciplinarnost in tudi njihov razvoj temelji na 
prepletanju številnih disciplin. 
 
 
 V povezavi s tem je pri nas v drugi polovici 80ih let 20. stol. nastal citat 
(Šumrada 1987): 
 
»… Zgodovinsko in razvojno gledano so se pri razvijanju GIS-a prepletale 
številne discipline ter znanosti, ki so vzporedno in tudi prekrivajoče 
razvijale avtomatsko zajemanje podatkov, analizo in prezentacijo 
prostorskih informacij na številnih soodvisnih področjih. GIS je torej 
rezultat povezanih vzporednih razvojev različnih prostorskih znanosti in 
disciplin, kot so: kartografija, … geografija, geodezija, fotogrametrija, 
prostorska statistika, informatika, računalniške znanosti, daljinsko 
zaznavanje …«. 



Morda prav zaradi reklame, ki jo GIS-i nehote delajo naši vedi, smo geografi 
pred več kot dvema desetletjema (1992) prevzeli vlogo povezovalca na 
tem področju, saj: 
 
 »… raba GIS-ov v Sloveniji ostaja v veliki meri zaprta v okvire posameznih 
strok ali ustanov in je torej še malo izkoriščena možnost ugodnih učinkov 
medsebojnega sodelovanja med strokami in med ustanovami …«. 
 
Imamo torej željo po »… zmanjšanju zaprtosti tega delovnega področja v 
okvire posameznih strok ali ustanov …« (GISS 8, 2006)! 
 
 



Povezovanje strok: 
 
1) z izdajanjem monografske zbirke GIS v Sloveniji [ISSN 1855-4954] 
(do sedaj izšlo 11 številk; v sodih letih izdaja Geografski inštitut Antona Melika 
ZRC SAZU) 
 
 
2) z organizacijo bienalnih posvetov 
Geografski informacijski sistemi 
v Sloveniji (leta 2014 bo že 12 srečanje; 
 
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, 
Oddelek za geografijo Filozofske fakulteta UL, 
Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, 
Zveza geografov Slovenije, Zveza geodetov Slovenije) 



Prva tri dveletja sta bila simpozij in publikacija zelo neposredno povezana, 
saj so bili v monografiji objavljeni vsi pozitivno recenzirani referati s 
simpozija, od leta 1998 pa so v publikaciji objavljeni vsi pozitivno 
recenzirani prispevki, ki jih avtor ji pošljejo na temelju razpisa, na simpoziju 
pa so predstavljeni le tisti, ki jih predlaga uredniški odbor. 
 
Monografija tako prinaša razmeroma celovit pregled dosežkov na 
področju GIS-ov v Sloveniji v zadnjem dveletju, 
 
simpozij pa pregled le najboljših, najbolj zanimivih ali kako drugače 
izstopajočihih dosežkov zadnjega dveletja. 



Monografska zbirka GIS v Sloveniji 

Skupaj:  
- blizu 400 prispevkov, 
- na prek 3200 straneh. 

Med strokami 
prevladujeta: 
-geodezija in 
- geografija  
(1/7 prispevkov). 

Uporaba je pogosta v:  
- naravoslovju (npr. geologija,  
meteorologija, varstvo okolja) in 
- tehniki/biotehniki 
(npr. geodezija, informatika,  
vodarstvo, gozdarstvo, agronomija). 
 
Manj pa se uporablja v družboslovju (izstopa npr. urbanizem) ter pri ostalih 
humanističnih področjih (izstopa arheologija). 



GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI V SLOVENIJI 2013–2014 
september 2014 

 
poziv humanistiki 

Jezikoslovje 
Določanje območij krajevnih govorov za Slovenski lingvistični atlas (GISS 9, 2008) 



Hvala! 

matija.zorn@zrc-sazu.si 
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