
G
eo

de
ts

ki
 v

es
tn

ik
 5

5/
4 

(2
01

1)

878

NOV PROGRAM ZA GEODETE, RAZVIT V GEODETSKI DRUŽBI

IZRAČUN BONITET Z UPOŠTEVANJEM PODATKOV O DEJANSKI RABI ZEMLJIŠČA

•  avtomatiziran uvoz grafičnih podatkov o dejanski rabi zemljišča  
za izbrano območje (preko Interneta iz evidence MKGP)

t +386 1 420 12 20
f +386 1 420 12 29 

Gerbičeva ulica 51a
SI -1000 Ljubljana 

info@gdl.si 
www.gdl.si

TRIJE KATASTRI – EN PROGRAM 

Izdelava elaboratov za zemljiški kataster, kataster stavb in kataster gospodarske javne 
infrastrukture še nikoli ni bila tako  preprosta in učinkovita.

GeoPro vključuje vse funkcije, ki so potrebne za pripravo in  izdelavo elaboratov v skladu 
s predpisi Geodetske Uprave Republike Slovenije. Zaradi strogo namenske usmerjenosti 
programa je obdelava geodetskih postopkov do skrajnosti poenostavljena in avtomatizi-
rana, s tem pa je do največje možne mere odpravljena možnost pojavljanja napak.

Programski paket GeoPro je namenjen:
• izračunu koordinat z različnimi matematičnimi metodami,

• transformaciji koordinat med koordinatnimi sistemi,

• izravnavi geodetskih mrež,

•  podpori in izdelavi elaboratov zemljiškega katastra, katastra stavb in katastra 
gospodarske javne infrastrukture,

• vodenju enostavnih geografski informacijskih sistemov (GIS-ov),

• pretvorbi podatkov, zapisanih v različnih formatih.
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