OSNOVNI PODATKI O PODJETJU
Geodetski zavod Celje, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje
Telefon: 03/425 67 00
Fax: 03/425 67 27
E-pošta: info@gz-ce.si
E-naslov: www.gz-ce.si

KJE NAS NAJDETE
Na sedežu v Celju ali v poslovnih enotah
PE MARIBOR
Trg Leona Štuklja 5
2000 Maribor
Tel: 02/228 20 23
PE PODÈETRTEK
Trška cesta 5
3254 Podèetrtek

Geodetski zavod Celje, d.o.o., Ul. XIV. divizije 10, 3000 Celje

Urejanje prostora je naša strast

Tel.: +386 (0)3 425 67 00, Faks: +386 (0)3 425 67 27, E-mail: info@gz-ce.si

STORITVE

ZEMLJIŠKI KATASTER IN KATASTER STAVB
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava in obnova meje
- sprememba vrste rabe
- odmera dolžinskih objektov
- vpis objekta v kataster stavb
- komasacije

TOPOGRAFIJA
- postavitev, izmera in izraèun vseh vrst
položajnih in višinskih geodetskih toèk
- izdelava vseh vrst digitalnih topografskih
naèrtov za potrebe tehniènega projektiranja in
planiranja
- izdelava topografske baze visoke natanènosti
merila 1:5000
- izdelava 3D oblik, objektov ter izdelkov
- precizna kontrolna merjenja
- lasersko skeniranje objektov in naprav

- zajem in ureditev podatkov GJI
- izdelava elaboratov ter vpis v zbirni kataster GJI
- priprava programov opremljanja s komunalno infrastrukturo

INŽENIRSKA GEODEZIJA
- zakolièbe objektov
- kontrolne meritve, opazovanja premikov in posedanj objektov
- geodetski naèrt za potrebe projektne dokumentacije
- geodetski naèrt po konèani gradnji

PODJETJA

Geodetski zavod Celje d.o.o. je èlan inženirske
zbornice Slovenije in pooblašèeni izvajalec vseh vrst
geodetskih storitev.

ZBIRNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

NAÈRTOVANJE IN UREJANJE PROSTORA
- urejanje kmetijskih zemljišè
- izdelava obèinskih prostorskih planov
- priprava strokovnih podlag
- 3D vizualizacija in študija idejnih projektov analize stanja v prostoru

DIGITALNE BAZE PODATKOV, GIS IN KARTOGRAFIJA
- zajem podatkov in njihovo geolociranje
- obdelave in podatkovne analize
- kartografski prikaz geografskih podatkov
- vzpostavitev baz podatkov za evidenco nepremiènin in drugega
premoženja
- projekt kontrole kmetijskih subvencij v Sloveniji

POSLOVANJE Z NEPREMIÈNINAMI
- svetovanje pri prometu z nepremièninami
- zemljiško-knjižne predloge, pogodbe
- vrednotenje nepremiènin (cenitve)
- nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišè

DEJAVNOSTI

Smo podjetje z bogato tradicijo visoko kvalitetnih
geodetskih storitev za širok krog naroènikov iz javnega
in zasebnega sektorja.

