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zagotovite si vpogled v lastniško stanje 
parcel pod občinskimi cestami

Vpogled

enostavno urejanje vertikalne in 
horizontalne signalizacije

Urejanje signalizacije

izdelava podrobnega poročila lastništva 
posameznega odseka

Poročilo

enostavno urejanje in priprava podatkov 
BCP za DRSI

Priprava podatkov

Aplikacija PISO Ceste je namenjena celovitemu 
upravljanju z občinskim cestnim omrežjem. Od 
temeljnih podatkov, vezanih na odsek in stacionažo, 
urejanja banke cestnih podatkov (BCP), katastra 
horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, do 
podpore za izdajanje dovoljenj za zapore, trenutnih 
prometnih informacij, vpogleda v lastniško strukturo 
parcel pod cestami in cele palete statističnih in 
analitičnih poročil.

Vse, kar se nanaša na upravljanje z občinskim 
cestnim omrežjem, je sedaj združeno na enem 
mestu v aplikaciji PISO Ceste.

Vse na enem mestu!
Aplikacija PISO Ceste
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priprava podrobnega poročila o lastniškem 
stanju parcel pod kategoriziranimi občinskimi 
cestami

uvoz in pregled poljubnih slojev v različnih
formatih (shp, dwg, ...)

podpora za izdajanje dovoljenj in odločb za zapore 
cest

vzpostavitev evidence horizontalne in vertikalne 
signalizacije

pregled stanja urejenosti lastništva 
posameznega odseka

pregled podatkov DRABA

pregled stanja GJI

informacije o aktualnih prometnih informacijah

vizualizacija stanja in poškodb cestišča

statistika in poročila o stanju cestnega omrežja

navezava na državno cestno omrežje

vodenje banke cestnih podatkov (BCP)

geolocirani video posnetki (video almanah) 

uvoz geolociranega slikovnega gradiva

napredna diagnostika napak v podatkih BCP

Funkcionalnosti
Mesečna naročnina aplikacije 
PISO Ceste le 55 EUR
Brez časovne vezave!
Poljubno število uporabnikov!

Nudimo tudi vzdrževanje evidence BCP, izdelavo 

in vzdrževanje evidence DRABE, pripravo 

elaboratov za vpis v ZK GJI in celotno izdelavo 

odloka o kategorizaciji občinskih cest!

Vsebine so skladne s standardi in priporočili DRSI in 
DARS, vključevati jih je možno postopno, skladno s 
potrebami ter zmožnostmi. Za zajem in aplikativno 
pripravo posameznih vsebin nudimo profesionalne in 
cenovno najugodnejše storitve.

evidenca prometne signalizacije

analiza lastništva pod dejansko rabo občinskih cest

geolociran videoposnetek


