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S svojim prispevkom (plakatom) na zborovanju geografov v Velenju želim pregnati strah in 
predsodke u�iteljev geografije pri samostojni izdelavi zemljevida, npr. svojega šolskega 
okoliša ali poljubnega dela Slovenije. 
 

 
 
Danes obstaja ve� ra�unalniških programov, ki zmorejo števil�ne podatke, npr. višinske to�ke, 
pretvoriti v slikovni prikaz na zaslonu, oziroma pripraviti to grafi�no obliko (zemljevid) za 
tisk.  
Sam sem pri izdelavi zemljevida uporabil program Surfer, ki prepozna tabelarno obliko 
zapisa, ki jo vnesemo v ra�unalnik. 
Program z dolo�enim postopkom predela podatke (npr.: nadmorskih višin, ki so v tabelarni 
obliki urejene kot x,y,z) v grafi�no obliko, to je zemljevid. Nato nam program ponudi še 
številne možnosti urejanja in oblikovanja zemljevida. Reliefni zemljevid, ki smo ga dobili, 
lahko s pomo�jo Surferja obra�amo v razli�ne položaje, menjamo naklon, naše stojiš�e (strani 
neba), osvetlitev, višinsko barvno skalo itd. S pomo�jo programa lahko izdelamo tudi prerez 
reliefa skozi želeno obmo�je.  
Iz iste družine programov je Didger, ki nam omogo�a natan�en izris in izpis elementov na 
zemljevid (vodno omrežje, imena naselij,…). Omogo�a tudi dolo�anje koordinat uvožene 
bitne slike oziroma zemljevida, ki ga digitaliziramo. Z digitalizacijo zemljevida nam program 
sam poda številne podatke o dolžini digitaliziranih �rt, o površini poligonov (npr. jezera, 
naselja, kraškega polja).Program Surfer dobimo kot poskusno verzijo na spletnih straneh 
www.goldensoftvare.com.   
Za izdelavo zemljevida uporabimo podatke lastnih meritev, ali pa podatke, ki so klju�nega 
pomena, pridobimo na Geodetski upravi RS. Ti podatki so za celotno ozemlje Slovenije  
zbrani na Gauß Krügerjevi koordinatni mreži, lo�ljivosti 25 krat 25 m. "Pri digitalni 
kartografiji pa ra�unalnik s pomo�jo posebnih matemati�nih postopkov, obi�ajno v okviru 
geografskega informacijskega sistema, iz digitalnega modela reliefa, ki vsebuje geokodirane, 
torej prostorsko natan�no opredeljene podatke o nadmorskih višinah, dolo�i ekspozicijo in 
naklon površja na izbrano prostorsko enoto". (1) Iz numeri�nih podatkov, ki jih vnesemo v 



ra�unalnik v obliki tabele, nam torej ra�unalniški program opravi pretvorbo teh podatkov v 
grafi�no obliko.  
Pomanjkljivost podatkov Geodetske uprave RS je v tem, da so omejeni zgolj na ozemlje 
Slovenije. Tovrstnih podatkov  za sosednje države žal nimamo. Na Geodetski upravi RS lahko 
proti minimalnem pla�ilu za nekomercialne potrebe dobimo tudi številne digitalne podatke, ki 
jih lahko poljubno obdelujemo s pomo�jo programov, ki sem jih omenil.  
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