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Prostorski podatki: aplikativni primeri študentov FDV na področju geoinformatike 

 

Pripravil: mag. Gregor Čehovin, 2.2.2016 

 

Predstavljamo nekaj aplikativnih primerov uporabe geoinformatike v družboslovnem 

raziskovanju, ki so jih na FDV v okviru seminarskih nalog pripravili študenti podiplomskega 

progama Družboslovna informatika pri predmetu Nove tehnologije v družboslovnem 

raziskovanju. Geoinformatika je znanstveno področje, ki se ukvarja s strukturo in 

značilnostmi prostorskih informacij, njihovim zajemanjem, klasifikacijo in vrednotenjem, 

shranjevanjem, obdelavo in širjenjem. Čeprav gre v osnovi za področje geografije, se tudi v 

družboslovnem raziskovanju vedno bolj zanašamo na digitalne prostorske informacije. 

 

Več seminarskih nalog se je osredotočalo na vprašanja, relevantna za domače in tuje študente. 

Dve izmed takih sta se ukvarjali s prehrano, natančneje z lokacijami, priporočili in ocenami 

restavracij. Nalogi sta poleg prostorskih podatkov vključili še druge dejavnike, kot so vrsta 

prehrane, možnost študentskih bonov, povprečna cena menija, vrsta ambienta itd. Podoben 

primer je seminarska naloga, ki se je osredotočala na hostle v Ljubljani. Cilj je bil za tuje 

študente, ki želijo v Ljubljani ostati kakšno noč, zbrati informacije o ponudbi in cenah 

hostlov. Še en primer s področja študija je seminarska naloga, ki je pripravila platformo za 

opise institucij, ki nudijo usposabljanje prek študentske prakse, in njihov prikaz na 

zemljevidu. 

 

Študenti so pripravili tudi primere s področja športa in rekreacije, saj geoinformacijski sistemi 

omogočajo lažje iskanje in zbiranje zanimivih lokacij, kar je lahko še posebej uporabno pri 

aktivnostih na prostem. Ena od nalog se je ukvarjala s surfanjem, in sicer je bil cilj zbrati 

celovit nabor informacij, ki sega od vrste valov do vremenskih pogojev. Druga naloga s 

področja športa pa se je ukvarjala s smučišči in njihovimi lastnostmi. Dodana vrednost tega 

pristopa je tudi možnost projekcije kapacitet posameznih smučišč, kar posameznikom 

omogoča, da bo ob določenem času lažje izberejo optimalno lokacijo za smučanje. 

 

Poleg konceptov zbiranja prostorskih in drugih informacij o različnih storitvah in aktivnostih, 

kot sta prehrana in šport, so študenti pripravili tudi zasnove uporabe geoinformacijskih 

storitev na način, ki zbrane informacije posreduje v obliki dodatne storitve. Navdih za takšen 

pristop lahko najdemo v nekaterih obstoječih projektih, ki obsegajo storitve od malih oglasov 
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do nudenja prevozov. Tu je primer seminarska naloga, kjer je geoinformacijska storitev vpeta 

v proces za podporo izmenjave predmetov in izdelkov, ki jih posamezniki ne potrebujejo več 

in so jih pripravljeni podariti drugim. Poleg prostorskih informacij so tako zbrani še podatki, 

kot so opis izdelka, fotografija izdelka, kontaktne informacije itd. Osrednja ideja te zasnove je 

ljudem v finančni stiski ponuditi možnost enostavnega iskanja predmetov, ki jim lahko 

pridejo prav in jih drugi ne potrebujejo več, ter po drugi strani lažja objava informacij o 

predmetih, ki bi jih posamezniki radi podarili in s tem pomagali drugim. 

 

To je bilo nekaj primerov seminarskih nalog pri predmetu Nove tehnologije v družboslovnem 

raziskovanju s ciljem konceptualizirati raziskovalni problem, kjer so prostorski podatki 

pomemben del podatkov, ki jih o problemu sicer zbiramo in kasneje analiziramo. Za 

integracijo prostorskih podatkov so študenti uporabili različne storitve, predvsem zemljevide 

Google (http://maps.google.com) in Esri ArcGIS (https://www.arcgis.com). Za zbiranje 

ostalih podatkov so študenti uporabili orodje za spletno anketiranje 1KA (http://www.1ka.si), 

družabna omrežja, spletne forume in spletno pošto. Z zbiranjem in analizami podatkov so 

študenti dobili vpogled, kako integrirati podatke različnih tipov in tako smiselno predstaviti 

ugotovitve v obliki, ki nudi odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Poleg tega so 

pridobili dragocene izkušnje o priložnostih in izzivih, ki so del izvedbe raziskovalnega 

procesa na podlagi izhodiščnega koncepta raziskovalnega problema. 

 

Nekaj povezav s primeri interaktivnih zemljevidov: 

 Izmenjava predmetov: http://bit.ly/1HHm5ag 

 Študentska prehrana: http://bit.ly/1P9bcS0 

 Prenočišča: http://bit.ly/20ByHKS 

 Študentska praksa: http://arcg.is/1QmBJ1X 
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http://arcg.is/1QmBJ1X
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Priloga: grafični prikazi zemljevidov 

 

Slika 1: Izmenjava predmetov 

 

 

Slika 2: Surfanje - interesne točke 
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Slika 3: Hostli 

 

 

Slika 4: Prehrana 
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Slika 5: Smučišča 

 

 

 

Slika 6: Študentska praksa 

 

 


