
 

Dragi uporabnik. Z navodili sem ti želel čim bolj olajšati uporabo spletnega portala NOAGS. Vesel bomo vsakega 
tvojega odziva, kaj bi bilo smiselno pri portalu ali navodilih izboljšati. Skupaj smo vedno boljši. 

Prijetno uporabo aplikacije ti želim, Tomaž Mihelič 

Na osnovni strani NOAGS se nahaja nekaj osnovnih statistik o vnosi opazovanj in glavna orodna vrstica iz 

katere dostopate do pregledovalnika podatkov  in strani za vnos novih podatkov. 

 

Vnos podatkov ima zgoraj kartografski del, kjer lahko izbirate med kartografsko podlago ali satelitskimi posnetki. 

Dostopna je tudi osnovna orodna vrstica. 

 

  

eNOAGS – navodila za uporabo 

V meniju »Profil« lahko preverite vaš uporabniški račun, 
saj so pri eNOAGS vpeljani različni nivoji uporabnikov, kar 
se odraža pri nivoju podatkov, ki so vam dostopni (glej 
pregledovanje – spodaj) 
Najbolj osnovni uporabniki tudi ne morajo vnašati 
podatkov podatkov. 
Za vse spremembe pri vašem uporabniškem računu se 
obrnite na administratorja. 

S pomočjo linka »Uredi« lahko 
vnašate korekture v vaše 
pravkar vnesene, s strani 
administratorja še nepotrjene 
podatke. 

Izbira natančnosti vnosa: 
Podrobno – točna lokacija 
Tetradno – 2 km kvadrat 

Datumsko polje: Vnos je možen preko prikazanega koledarja 
ali  direktno z vpisovanjem: Pozor na zapis ničle, kadar je 
številka v datumu manjša od 10.    (npr. 25.05.2013) 

Vnos opazovalca. Izbiramo 
lahko samo med 
registriranimi uporabniki. 
Če želimo vpisati več 
opazovalcev kliknemo 
spodnjo ikono. 

Polje za vnos opazovanja in ikona za dodajanje dodatnih vnosov na isti lokaciji. 
Vrsta – izberemo ptico s seznama (v primeru da začnemo tipkati črke, se nabor prilagaja) 
Status opazovanja (izberemo ustrezno kodo opazovanja) 
Število (vnesemo število opazovanih ptic – v času gnezditve so to pari razen ob izjemah – glej 
opis metode NOAGS, v negnezditvenem obdobju so to osebki, kar določimo z poljem »Enota«. 
Opomba: kratko tekstualno poljen namenjeno vaši zabeležki ali sporočilo administratorju.  



Pregledovalnik vaših podatkov o opazovanjih ptic 

V eNOAGS vam je na voljo pregledovalnik podatkov in izpis vaših osebnih podatkov. 
To so vsi podatki, kjer ste vi navedeni kot opazovalec ali eden od opazovalcev. 
 

 

Pregledovalnik skupnih podatkov o opazovanjih ptic 

V eNOAGS so vam na voljo na vpogled podatki, ki smo jih skupaj zbirali v projektu NOAGS, ter nekateri drugi dodani 
podatki.  
Nivo prikaza podatkov je odvisen od vašega uporabniškega statusa. 
Ločimo prikaze za osnovne uporabnike, napredne uporabnike, vrstne koordinatorje in administratorje strani. 
 

 

 

Izberemo lahko pregled Podrobnih ali Tetradnih podatkov. Pri tetradnih je 
možen prikaz znotraj 2 ali 10 km kvadratov 

Izberemo vrsto za prikaz. 
Lahko spremenimo tudi kodo (uporablja 
se kot filter za minimalno kodo prikaza) 
in kliknemo »Prikaži« 

Časovni filter (nastavimo iskane datume 
in letnice in kliknemo kljukico za vklop) 

Ob kliku na posamezen 
podatek, se nam prikaže zapis 

Za prikaz vrste in časovnega filtra enako 
kot zgoraj (pregled lastnih opazovanj) 

Izbor prikaza podatkov: 
OAG 95: prisotnost vrste po 10 km kvadratih iz Ornitološkega atlasa Slovenije (Geister 1995) 
NOAGS: podatki NOAGS – izbiramo lahko med 2 in 10 km prikazom (odvisno od uporabniškega 
statusa) 
Kriging : Prikaz modelnih gostot za pogoste vrste na podlagi sistematičnega vzorca tetrad (omogočen 
vstrnim koordinatorjem ) 


