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Kaliopa.GEO je programski paket namenjen projektiranju nizkih in vodnih 
gradenj. Kaliopa.GEO je zasnovan kot program, ki vsebuje specialna 
programska orodja za izdelavo geodetskih načrtov, risanje vzdolžnih osi in 
profilov, risanje prečnih osi in prečnih prerezov, izračune količin vkopov in 
nasipov, projektiranje kanalizacijskih, vodovodnih in ostalih infrastrukturnih 
sistemov ter projektiranje hidrotehničnih objektov (rečnih korit, pregrad, itd…).
Program Kaliopa.GEO deluje v okolju  AutoCAD in ZwCAD 
(verzija 2011 in 2012), kar pomeni, da lahko uporabnik poleg specialnih 
orodji uporablja tudi popolne funkcionalnosti programa ZwCAD. 
Skupaj sta torej močno orodje, ki projektantu nizkih gradenj bistveno 
olajšata delo, prihranita čas in denar.
Pred podobnimi CAD orodji, program Kaliopa.GEO odlikujejo 
predvsem njegova strokovna in praktična naravnanost ter 
enostavnost uporabe. Program je sistemsko nezahteven , zato 
uporabnik ne potrebuje drage in zahtevne strojne opreme. Ker je 
praktično naravnan in enostaven za uporabo, ga lahko uporabnik hitro 
osvoji , kar lahko še dodatno prispeva k uporabnikovi konkurenčnosti 
na tržišču.
Programski paket sestavljajo naslednji programski moduli:

1. Geo.Situacija
2. Geo.Vzdolžni profili – linijska infrastruktura
3. Geo.Vzdolžni profili – regulacije
4. Geo.Prečni profili – regulacije
5. Geo.Pripomočki

Zaradi modulne zgradbe lahko uporabnik kupi in pridobi licenco 
zgolj za določen modul programa ki ga potrebuje, kar pomeni, da 
uporabniku ni potrebno kupiti vse module hkrati in po nepotrebnem 
zapravljati denarja.

Modul Geo.Situacija
Z modulom Geo.Situacija lahko hitro in enostavno izdelamo 
geodetsko podlago ali  gradbeno situacijo oziroma načrt. Enostavno 
in hitro lahko uvozimo geodetske točke, jih povežemo v načrt, 
opremimo s topografskimi simboli, narišemo brežine, kreiramo 
vzdolžne in prečne osi, izrišemo ostale elemente načrta ter na koncu 
še dodamo koordinatno mrežo, okvir in glavo načrta. 
Modu je namenjen:

1. izdelavi geodetskih podlag (geodetskega načrta)
2. Izdelavi projektantskih situacij,
3. Projektiranju tras - vzdolžnih ter prečnih osi,
4. Projektiranju tras komunalne infrastrukture (kanalizacije, 

vodovoda, itd…).

Vsebinsko ga sestavljajo štirje sklopi:
•	 Uvoz in kreiranje geodetskih točk,
•	 Izrisovanje  povezav geodetskega načrta in oprema z 

geodetskimi točkovnimi, linijskimi in ploskovnimi simboli,
•	  Projektiranje vzdolžnih in prečnih osi,
•	 Orodja za manipulacijo nad objekti (npr. geodetskimi 

točkami, polilinijami, objekti komunalne infrastrukture 
in splošna orodja za spremembo merila, risanje brežin 
vkopov/nasipov, itd…).

 
Modul Geo.Vzdolžni profili – komunalna infrastruktura

Modul je namenjen izrisu in izdelavi načrtov vzdolžnih profilov 
predvsem za komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, 
itd…). S tem modulom lahko izrišemo vzdolžne profile kanalizacij, 
vodovodov in ostale infrastrukture v želenem merilu, ga opremimo 
s vsebinskimi znaki kot so znaki za hidrante, zasune, jaške, cevi, itd… 



in dodamo tabelo z ustreznimi višinskimi kotami, stacionažami 
in drugimi opisi. Pri projektiranju komunalne infrastrukture lahko 
izračunamo tudi projektantske količine izkopa/zasipa, ki bodo nastali 
pri izgradnji objekta.
Modu vsebinsko sestavljajo naslednji sklopi:

•	 Določitev merila in tabel vzdolžnega profila,
•	 Izris višinskih linij (nivelet),
•	 Polaganje cevi in jaškov, določitev kaskad in globi 

izkopov in zasipov,
•	 Izračun mas izkopov in zasipov,
•	 Izračun hidravlike,
•	 Orodja za korekcijo nivelet vsebine ter opreme 

izgleda vzdolžnega profila.

Modul Geo.Vzdolžni profili – regulacije
Modul vzdolžni profili regulacije ima podobno funkcionalnost kot 
modul Geo.Vzdolžni profili – komunalna infrastruktura z dodatno 
funkcionalnostjo, ki je prilagojena projektiranju regulacij vodotokov. 
Poleg omenjenih vsebinskih sklopov modula Geo.Vzdolžni profili – 
komunalna infrastruktura, se modul Geo.Vzdolžni profili – regulacije 
razlikuje predvsem pri funkcionalnosti izračuna hidravlike oziroma 
določitvi gladin za mirni in deroči tok vodnega režima vodotoka.

Tako modul vsebuje naslednje vsebinske sklope:
•	 Določitev merila in tabel vzdolžnega profila,
•	 Izris višinskih linij (terena in nivelet),
•	 Izračun hidravlike (gladine za mirni in deroči tok),
•	 Orodja za korekcijo nivelet vsebine ter opreme in 

izgleda vzdolžnega profila.

 Modul Geo.Prečni profili – regulacije
Modul je namenjen projektiranju prečnih profilov tako linijskih 
objektov kot so regulacije, kot tudi ploskovnih objektov kot so npr. 
deponije, odprti kopi, itd….
Omogoča risane prečnih prerezov (profilov), izračune količin 
izkopanega, nasutega ali vgrajenega materiala, opremljanje načrtov 
prečnih profilov z grafičnimi oznakami, okvirji in glavami.
Vsebinsko ga sestavljajo naslednji sklopi:

•	 Določitev merila izrisa profilov,
•	 Vnos in izris posameznih linij (teren, niveleta),
•	 Orodja za obdelavo profilov,
•	 Izračuni količin (vkopov in nasipov),
•	 Hidravlika vodotokov (pregledi in izračuni 

posameznih krivulj, zapis hidravličnega profila v 
datoteko, pregled kritičnih vrednosti, itd…),

•	 Orodja in knjižnice za opremljanje prečnih 
profilov in izdelavo načrtov.



Modul Geo.Pripomočki
Modul Geo.Pripomočki vsebuje pripomočke za lažje delo s kotiranji, 
manipulacije s tekstom, barvanje, risanje dvojnih črt, projeciranje 
elementov 2D->3D, urejanje atributov bloka in manipulacije z 
risalnimi plastmi. Modul vsebuje zanimiva orodja, ki poenostavijo 
in pohitrijo določene operacije in lahko uporabniku prihranijo veliko 
časa in truda.

Podjetje Kaliopa, Informacijske rešitve d.o.o. je specializirano 
za celovito podporo poslovanju občinskih uprav in komunalnih 
podjetij. Obsega več oddelkov, ki zaposlujejo strokovnjake s 
področja informatike, urbanizma, gradbeništva, geodezije in 
oblikovanja.

Odločitev za sistem iObčina ne pomeni le pridobitev programskih 
orodij, temveč predvsem podporo ekipe specialistov pri vseh 
aktualnih problematikah občinske uprave.

Smo eno izmed vodilnih GIS podjetij v Sloveniji in edino, ki pod 
svojo streho združuje celovite storitve: 

•	 izdelava GJI za oddajo na Geodetsko upravo RS, 
•	 obdelava podatkov vrednotenje nepremičnin, 
•	 priprava podatkov NUSZ za oddajo na DURS, 
•	 izdelavo OPN, POSZ, 
•	 pomoč pri pripravi občinskih odlokov, 
•	 vzdrževanje strežnikov, mreže in računalniške opreme,
•	 geodetske izmere..

NAŠA VIZIJA JE ZDRUŽITI VSE SLOVENSKE OBČINE 
V ENOVIT SISTEM, KI OMOGOČA REGIJSKO IN 
MEDRESORSKO POVEZOVANJE, POD GESLOM 
POVEZUJEMO PROSTOR.
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