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CELOVITO UREJANJE NEPREMIČNIN
Smo pravi naslov za vaše potrebe, saj lahko pri nas naročite vse
geodetske storitve zase ali za vašo občino.

Na področju “nepremičnin” izvajamo celovito
upravljanje podatkov o nepremičninah. Pokrivamo
vse dejavnosti na področju osnovnih geodetskih del
ter topografske izmere:
- evidentiranje nepremičnin in vpis le-teh v uradne
državne nepremičninske evidence zemljiški kataster,
kataster stavb, zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture, register
nepremičnin, zemljiška
knjiga
Zemljiški kataster:
• ureditev, označitev in izravnava meje,
določitev zemljišča pod stavbo, parcelacija
(združitev ali delitev parcel), komasacija, nova
izmera
• sprememba bonitete in dejanske rabe zemljišča
• odmera cest, vodotokov, železnic
Kataster stavb in oblikovanje etažne lastnine:
• vpis stavbe v kataster stavb
• sprememba podatkov v katastru stavb
• evidentiranje stavbe
• ureditev lastništva v zemljiški knjigi
Svetovanje; ogled in izmere vseh vrst nepremičnin.
Urejanje podatkov v registru nepremičnin.
Priprava in izvedba upravnih in pogodbenih
komasacij.
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REFERENCE
Geodetske storitve in vpisi v zemljiško knjigo za fizične in pravne osebe.
REFERENCE PODJETJA

• Občina Mengeš - geodetske storitve (2012-2013)
• Občina Ljubno, Občina Škofja Loka, Občina Kozje, Občina Železniki, Občina Gornji Grad, Občina
Šentjur - odmera dolžinskih objektov, vpis komunalne infrastrukture v ZKGJI, geodetske storitve
(2011, 2012)
• Spl d.d. - Vzpostavitev etažne lastnine (2012)
• Lek d.d., MORS, URI - Soča - Ureditev nepremičnin (2011, 2012)
• DRI d.o.o., DARS d.d. (AC Hrastje-Lešnica, Trojane-Blagovica,…) - Odmera dolžinskih objektov
(2011, 2012)
• Agrarna Skupnost Spodnja Sorica - Razdelitev solastnine (2011, 2013)
• Občina Log-Dragomer, Občina Hrpelje-Kozina - Izdelava idejnega projekta za novo izmero,
komasacijo (2011)
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INŽENIRSKA GEODEZIJA
Na področju “Inženirske geodezije” izvajamo:
• izdelavo načrtov na podlagi terenskih meritev
za potrebe
• prostorskega načrtovanja
• evidentiranje katastra gospodarske javne infrastrukture in pomoč pri urejanju lastninskih
vprašanj oz. razlastitev, služnosti
V fazi priprave na gradnjo:
• izdelava geodetskega načrta
• izdelava topografskega načrta
• izdelava zakoličbenega načrta
Med
•
•
•

gradnjo objektov izvajamo:
zakoličenje posameznih delov objekta
kontrolne meritve med gradnjo
geodetski nadzor gradnje objekta

Po končani gradnji:
• izdelava geodetskega načrta novega stanja
• kontrolne meritve, opazovanje deformacij in
premikov,
• izdelava deformacijskih analiz, nulte meritve
• izdelava projekta opazovanja deformacija in
premikov
Svetovanje

REFERENCE
Inženirska dela v geodeziji

REFERENCE PODJETJA
• Avision d.o.o. - Vpis Wi-Fi postaj v ZKGJI (2012)
• Plinovodi d.o.o. - Izdelava geodetskih načrtov (2012-2015)
• TE Brestanica, Studio NARIS, Papir servis, CČN Domžale-Kamnik d.o.o., IBE d.d., KPL d.d.,
Krka d.d., Psihiatrična klinika Ljubljana - Izdelava geodetskih načrtov (2011,2012)
• Geodetski inštitut Slovenije, GIC-Gradnje, GEA Process Engineering, IMP d.d., dem d.o.o. Kontrolne meritve (2012)

GEO

Geodetske storitve d.o.o.

GEOINFORMATIKA
Transformacije in pretvorbe prostorskih
podatkov
• transformacije podatkov med različnimi
koordinatnimi sistemi (ETRS 89, GK, WGS
84,…)
• pretvorba koordinat (ravninske, kartezične,
elipsoidne,…)
• pretvorba podatkov iz različnih formatov (dxf,
shp,kml,kmz,…)
Zajem in standardizacija prostorskih podatkov
• terenski zajem podatkov (GPS, foto,…)
• zajem podatkov (točkovni, linijski, ploskovni)
• pregled in standardizacija podatkov (zložba
geodetskih načrtov različnih izvajalcev v
enoten standardiziran izdelek)
Kreacija podatkovnih baz in uporaba spletnih
aplikacij
• obstoječe podatke standardiziramo
• ustvarimo bazo podatkov
• uporabnik do podatkov lahko dostopa
tudi s spletno aplikacijo, ki mu omogoča
pregledovanje le teh
• organiziranost podatkov uporabniku omogoča
lažji dostop do podatkov in večjo ažurnost
podatkov

KARTOGRAFIJA
• Izdelava mestnih kart, naselij in občin različnih
meril (lahko s celostno podobo podjetij),
• Izdelava promocijskih blokov oz. trgank
(predstavitve projektov na sejmih, prireditvah,
predstavitvah),
• Priprava informativnih panojev večjih dimenzij
(prikazi različnih tematik vezanih na projekt),
• Nadgradnja tematskih podatkov s podatki iz
povezanih evidenc;
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