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MapDesign, kartografski studio, d.o.o.
je mlado in uspešno podjetje, ki na podlagi svojega znanja, stro-
kovnosti in pridobljenih izkušenj, pridobiva vse večje zaupanje 
domačih in tujih partnerjev.

V podjetju izdelujemo vrhunske kartografske izdelke od zajema 
podatkov, do priprave za tisk. Tudi za tisk poskrbimo, da bodo 
vaše publikacije kvalitetno natisnjene. Pri tem se potrudimo 
tudi z oblikovanjem, tako najmanjših detajlov, kot tudi celostno, 
po potrebi pa izdelamo tudi fotografije in ilustracije.

Trudimo se, da bi naše karte in zemljevidi predstavljali edinstve-
ne kotičke na atraktiven, vsakomur že na prvi pogled razumljiv 
način, hkrati pa da bi na njih našli vse potrebne informacije.

Prepričani smo, da je tudi v vašem kraju, občini in okolici veliko 
čudovitih kotičkov, ki jih mnogi še niso odkrili. Pripravljeni smo 
vam pomagati pri njihovi promociji.

Za naše storitve nas prosim kontaktirate, nato pa se bomo z 
vami pogovorili, prisluhnili vašim željam ter vam svetovali.

Krešimir Keresteš, direktor MapDesign d.o.o.
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Panoramske karte

Panoramske karte mest in naselij

postajajo v turističnih publikacijah vse bolj priljubljene. Prikaz 
je v projekciji, ki je človeku naraven in zato lažje razumljiv. Tako 
na panoramskih kartah ni težko razumeti reliefnih oblik, višin 
stavb in podobno. Pomembne objekte, kot tudi znamenitosti, 
je na panoramskih kartah možno hitro odkriti, ker so izrisane 
bolj podrobno in so obarvane. Tako lahko uporabnik že s karte 
ugotovi, kaj bi bilo v naselju zanj zanimivega in si lahko že na 
podlagi prikaza na karti planira ogled.
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Panoramske karte občin in pokrajin
Panoramske karte se razlikujejo od klasičnih kart v tem, da je 
njihova vsebina prikazana v perspektivi. Zato te karte niso v 
merilu. Pri izdelavi panoramskih kart je potrebno najprej do-
ločiti smer pogleda. To je navadno smer, ki je vizualno najbolj 
zanimiva.

Razlika med panoramskimi posnetki in kartami, izdelanimi s 
pomočjo 3D modelov, je v tem, da te prikazujejo tudi tiste po-
membne objekte, ki bi sicer bili zakriti z objekti, ki se nahajajo 
pred njimi.
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Klasične karte

Mestne karte

pojmujemo tiste karte, ki prikazujejo določeno območje v izbra-
nem merilu in projekciji. Objekti in pojavi so na kartah prika-
zani poenostavljeno, z izbranimi ali določenimi kartografskimi 
znaki.

Klasične karte najpogosteje delimo po merilu in namenu.



7www.mapdesign.si

Občinske karte

Druge topografske karte

Topografske karte, planinske karte, 
izletniške karte, kolesarske karte, ...

Druge tematske karte

Turistične karte, zgodovinske karte,
karte s statističnimi podatki, ...
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Pregledne karte

Karte Slovenije in drugih držav,
pokrajinske karte, avtokarte, ...
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Ortofoto karte
so karte, ki so izdelane na podlagi ortofoto posnetkov. Ortofo-
to posnetki so sestavljene slike letalskih posnetkov, ki so bili 
transformirani v pravokotno projekcijo. Ti posnetki se pri orto-
foto kartah uporabijo za osnovno karto. 

Takšne karte dajejo uporabnikom veliko podatkov, ki jih foto-
grafija lahko zajame. Ortofoto posnetkov ni mogoče uspešno 
prikazati poenostavljeno, kot klasične karte. Zato so ortofoto 
karte primerne le za določene namene in merila.
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Fotografiranje iz zraka

Za potrebe promocijskih izdelkov izvajamo tudi fotografiranje.

Poleg fotografiranja različnih objektov s tal, opravljamo tudi fo-
tografiranje iz zraka s pomočjo modela helikopterja.
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Reliefne karte
so tridimenzionalen prikaz zemeljske površine. Njihov namen 
je predvsem predstavitev reliefa, ki je na tak način zelo nazo-
ren.

Releifne karte izdelujemo iz polipropilena do dimenzije 95 x 65 
cm. Reliefne karte je možno izdelati tudi na druge načine, kot 
npr. s 3D tiskalniki.
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Ilustrirane karte
prikazujejo geografske značilnosti na poenostavljen način. Na-
men ilustrativnih kart je pri uporabniku sprožiti zanimanje za 
vsebino karte s pomočjo ilustracije. Zato se jih uporablja pred-
vsem v promocijske, predstavitvene in izobraževalne namene, 
kot tudi za otroške karte. Ilustracija ima pri ilustrativnih kartah 
pomembnejšo vlogo od položajne natančnosti.

Ilustracije so lahko tudi dopolnitev ali celo del karte.
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Internetne karte
so karte, ki se pojavljajo na internetnih oz. spletnih straneh. 
Posebnost so interaktivne karte, ki s klikom na določena polja, 
znake in gumbe omogočajo različne funkcije, kot npr. premika-
nje po karti, povečava, iskanje objektov s pomočjo seznama, po-
vezave na druge spletne strani itd.

Interaktivne karte lahko pripravimo v zapisu Flash, Java in 
SVG.
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Oblikovanje

Grafično oblikovanje

Celostno oblikovanje
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Izdelava panojev
Izdelujemo panoje namenjene notranji in zunanji uporabi.

Pri tem uporabljamo zelo kvaliteten solventni tisk z obstojnimi 
barvami.

Natisnjeno vsebino lahko kaširamo na različne materiale od-
visno od želja  naročnika in namena karte (STENSKE KARTE, 
MAGNETNE KARTE, INFORMACIJSKE TABLE itd.), ki jih lahko 
še dodatno zaščitimo z različnimi folijami (npr. mat, polmat, piši 
- briši ipd.).

Table lahko poljubno izrežemo ali tudi okvirimo.
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