
•   VERTIKALNA AERO-FOTOGRAFIJA

•   PANORAMSKA AERO-FOTOGRAFIJA

•   AERO-TERMOGRAFIJA

•   AERO-VIDEO SNEMANJE

•   FOTO-PANORAMSKI POLETI

Okolju prijazno letenje
nizka poraba goriva • majhne emisije • nizek hrup

• SNEMALNA OPREMA

Letalska fotografi ja zahteva tudi zanesljivo in kakovostno opremo. Prizori se 

vrstijo izjemno hitro, zato so potrebne trenutne reakcije, izbor kompozicije 

in veliko število posnetkov. Snemamo s profesionalnimi Nikon in Hasselblad 

digitalnimi, visoko resolucijskimi aparati s profesionalno, metrično kalibrirano 

optiko ter HD video kamerami. Termografske podatke zajemamo s kamerami 

proizvajalca FLIR. 

• LETALA SINUS IN VIRUS

Snemanje izvajamo iz vrhunskih ultralahkih, 

ekoloških letal slovenskega proizvajalca 

Pipistrel. Imajo izreden razpon hitrosti 

(60-270 km/h), nizko porabo goriva, nizke 

emisije ter zanemarljiv hrup. Letala dosežejo 

višino 6000-9000 m, v zraku pa so lahko brez 

pristanka 17-19 ur.

Dovoljenja za opravljanje 
osnovne dejavnosti:

• Pooblastilo vlade RS:
 za opravljanje aerosnemanj
 in izdelavo kartografskih   
 publikacij.

• Dovoljenje Ministrstva za
 promet RS za izvajanje
 letalskih dejavnosti.

AEROVIZIJA
letalska fotografi ja d.o.o.
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje
Faks: +386 (0)38 388 203
www.aerovizija.com

Matevž Lenarčič
M: +386 41 353 392
matevz@lenarcic.net

Domen Grauf
M: +386 51 605 722
domen.grauf@telemach.net

Benjamin Skaleras
M: +386 31 639 007
benjamin.skaleras@gmail.com

• FOTO-PANORAMSKI POLETI

•  nizko − visoko − kamorkoli,

•  z letali, ki sta obkrožili svet,

•  za vsakogar osebno izdelan načrt leta,

•  široki panoramski pogledi,

•  z jadranjem brez motorja.

www.aerovizija.com
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3D - Tri Dimenzionalni prikaz

• izdelano na podlagi DOF-a ter aero-fotografi j
 posnetih pod določenim kotom, 
• pri prekrivanju objektov med seboj, opravimo
 še dodatna terenska snemanja,
• 3D omogoča prostorski prikaz arhitekture določenega
 objekta in njegove umeščenosti v prostor,
• izdelano v video formatu ali umeščeno v Google Earth program.

• VERTIKALNA AERO-FOTOGRAFIJA
•  visoko resolucijske kamere na letalu, 

•  Geoniss, elektronski navigacijski sistem

 z gibljivim podnožjem,

•  samodejno zajemanje podatkov, 

•  enočlanska posadka.

P r o d u k t i

• AERO-TERMOGRAFIJA

•  nepogrešljiva metoda pri izdelavi študij

 energetske ustreznosti objektov,

•  merimo površinske temperature in pridobimo

 slikovni prikaz toplotne porazdelitve,

•  natančno opredelimo “kritična” mesta na zgradbi,

•  energetska ustreznost je temelj sodobne

  vrednosti nepremičnin. 

• PANORAMSKA
 AERO-FOTOGRAFIJA  

•  pogled na pokrajino ali objekte iz

 različnih zornih kotov, 

•  fotografi ranje iz roke z uporabo različnih

 kamer in objektivov, 

•  način in čas snemanja prilagojena objektu, 

•  panoramska aero-fotografi ja je ekskluziven

  dokument s trajno vrednostjo.

• AERO-VIDEO SNEMANJE

•  snemanje iz žiroskopsko stabilizirane platforme,

 pritrjene na letalu ali v rokah,

•  kompenzacija vibracij zaradi motorja, vetra in

 turbulenc v ozračju, 

•  izdelava kratkih promocijskih video sporočil

 ali daljših fi lmov.

UPORABNOST
AERO-FOTOGRAFIJE

INDUSTRIJSKE CONE
Dokument prostora v času, 
osnova za planiranje ali zgolj 
kot okrasni informativni 
plakat.

GOZDNE POVRŠINE 
Snemanja v zimskem, letnem, 
pomladnem ali jesenskem času 
odstirajo različne informacije 
o dogajanju v gozdu: 
strnjenost gozdne površine, 
spremembe v krošnjah, 
prizadetost zaradi škodljivcev, 
nedovoljeni posegi, kartiranje 
vrstne sestave …

INFRASTRUKTURE  
Obseg poškodb in drugih 
sprememb je najlažje 
ugotoviti z aerofotografi j 
odlične resolucije.

KMETIJSKE POVRŠINE
Aeroposnetki kmetijskih 
površin odkrivajo vrsto 
kulture, kvaliteto rasti,
obseg škod, parcelacijo, 
načine obdelovanja, mokrišča. 
Uporabno za načrtovanje 
uporabe gnojil, melioracij, 
ocenjevanje škod.

ZAVAROVANA  OBMOČIJA
Območja, ki jih je država 
zavarovala zaradi izjemnih 
vrednosti, so še veliko bolj 
občutljiva na posege v 
njihovo naravno ali kulturno 
ravnovesje. Nadzor iz zraka
je zelo učinkovit.

VODOTOKI,
HIDROLOŠKE ŠTUDIJE
S pomočjo aerofotografi je 
lahko ugotavljamo spremembe 
v strugah in njihove trende, 
količine in razporeditve 
nasutega materiala. 
Načrtujemo lahko ukrepe,
ki upočasnijo, omejijo ali
celo preprečijo neželjene 
učinke visokih voda.

AEROARHEOLOGIJA
Izurjenemu očesu strokovnjaka 
odkriva pogled od zgoraj, 
vpogled v preteklost. V 
različnih letnih časih, ob 
različni osvetljenosti površine, 
so opazni ostanki starodavnih 
kultur, ki so pred 1000 in več 
leti naseljevale ozemlje naše 
države. 

NARAVNE NESREČE
Poplave, vetrolomi, požari, 
potresi, neurja, plazovi ...

Mozaiki (ločljivost 5-50 cm)

• lepljenje posnetih fotografi j določenega območja,
• fotografi je razpačene, niso postavljene v
 koordinatni sistem, 
• mozaiki so primerni za splošni pregled območja
 ter promocijo.

DOF - Digitalni Ortofoto (ločljivost 5-50 cm)

• ustrezno transformiran (razpačen) ter v prostor
 postavljen posnetek, 
• vsak točka na sliki ima svojo koordinato,
• uporaba v geografskih informacijskih sistemih (GIS)
 kot podlaga ali kot vir za zajem novih podatkov. 

DMV / DMR - Digitalni Model Višin /
Digitalni Model Reliefa

• matematični točkovni model površine Zemlje, 
• informacije o geomorfologiji, rabi tal, ..., 
• uporaba za interpretacijo oblike zemljine površine,

• podatki omogočajo tudi izračun volumnov objektov.

LOČLJIVOST (RESOLUCIJA) pomeni 
velikost najmanjše celice posnetka 
v realnih enotah. Manjša kot je 
velikost boljša je ločjivost posnetka.

NATANČNOST POSNETKA je približek  
katerekoli točke na posnetku realni 
lokaciji tiste točke (natančna 
geodetska izmera). Večja ločljivost 
omogoča natančnejše posnetke. 


