
 

  

PISO EN – Evidenca nepremičnin  

Celovito urejene občinske nepremičnine. 

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju občine. 

Vodenje postopkov in bremen, planiranje prodaje in nakupa. 

Uskladitev podatkov s podatki Zemljiške knjige! 

Stalen pregled nad ažurnim stanjem nepremičnega premoženja občine.  

Hitra začetna vzpostavitev na podlagi nepremičninskih evidenc (ZK, KS, REN). 

Redno usklajevanje podatkov z uradnimi nepremičninskimi evidencami (ZK, KS, REN). 

Zgodovina stanja in pregled podatkov znotraj poljubnega časovnega obdobja. 

Prikaz podatkov tudi v PISO pregledovalniku. 
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Aplikacija PISO Evidenca nepremičnin omogoča upravljanje 
nepremičnin, stalen pregled nad ažurnim stanjem 
nepremičnega premoženja občine, planiranje prodaje in 
nakupov ter vodenje postopkov in bremen na 
nepremičninah. 

Hitra začetna vzpostavitev 
Na podlagi uradnih nepremičninskih evidenc (ZK, KS, REN) 

vam v nekaj dneh vzpostavimo začetno stanje evidence. Ob 

tem lahko poskrbimo tudi za uvoz vaših obstoječih 

podatkov. 

Kaj omogoča 
 upravljanje z nepremičninami 
 stalen pregled nad ažurnim stanjem vašega nepremičnega 

premoženja 
 planiranje prodaj in nakupov, vodenje postopkov 
 upravljanje in obračun najemov in zakupov 
 vodenje podatkov o obremenitvah (plombah) 
 pregled nad zgodovino sprememb 
 pripravo poročil 
 povezavo z računovodskimi programi in dokumentnimi 

sistemi (CADIS, BASS, SAOP, ODOS, VBIT, DOKSIS …) 
 upravljanje neprofitnih stanovanj in izračun najemnin 
 zapisniki o točkovanju stanovanj (ZTS) 

Enostavna posodobitev stanja 
Aplikacija vam omogoča, da v manj kot desetih minutah, z le 
nekaj kliki, vašo evidenco nepremičnin uskladite z uradnimi 
nepremičninskimi evidencami. 

Za sprotno posodabljanje uradnih nepremičninskih evidenc 
redno skrbijo naši izkušeni strokovnjaki. 

Zgodovina stanja 
Vsi pomembni vnosi podatkov so vezani na datume začetka 
in konca. S tem je omogočen kronološki pregled sprememb z 
možnostjo ogleda stanja evidence na poljuben dan ali za 
poljubno časovno obdobje. 

Mesečna naročnina 50 EUR. 
Neomejeno število uporabnikov in namestitev! 

Brez časovne vezave! 

Konkurenčna in hitra vzpostavitev začetnega stanja! 

Delo z dokumenti 
Vsi dokumenti in poročila se pripravijo v MS Wordu. Na ta 
način je omogočeno enostavnejše popravljanje in urejanje 
dokumentov. Poleg tega se s tem ne spremenijo ostali 
delovni procesi povezani z upravljanjem dokumentov. 

Podatkom o vsaki nepremičnini je možno prilagati 
dokumente, ki so s tem na voljo tudi ostalim uporabnikom 
aplikacije. 
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