PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev + vzdrževanje ob širitvah cest in spremenjenih potekih.

Vzpostavitev evidence je zakonska obveza občin = upravljavcev cestnega
omrežja po ZEDRZ (Uradni list RS, št. 13/18).
Najkonkurenčnejša ponudba na tržišču zahvaljujoč algoritmom in večletnim
izkušnjam na področju vzpostavljanja evidenc.
Enostavno urejanje v aplikaciji PISO Ceste, ki omogoča urejanje BCP, prometne signalizacije, zapor …
Uvoz in izvoz podatkov v standardnih formatih.
Objava podatkov v internem ali javnem PISO pregledovalniku.

Najbolj razširjen občinski GIS v Sloveniji.
www.piso.si

Mesečna naročnina aplikacije PISO Ceste samo 50 EUR!
Naročniki evidence v letu 2019 dobijo brezplačno enoletno
uporabo aplikacije PISO Ceste!

Aplikacija PISO Ceste

S pomočjo uradnih evidenc (v PISO se podatki GURS
posodabljajo tedensko) se z uporabo algoritma PISO izdela
inicialna evidenca, ki upošteva vse značilnosti območja ter
razpoložljive podatke. Podatki so prenešeni v aplikacijo PISO
Ceste, ki omogoča usklajeno urejanje vseh vsebin, povezanih
s cestnim področjem.

Aplikacija je namenjena celovitemu upravljanju z občinskim
cestnim omrežjem. Od temeljnih podatkov, vezanih na odsek
in stacionažo, banke cestnih podatkov (BCP), katastra
horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, do
podpore za izdajanje dovoljenj za zapore, prometnih
informacij in cele palete statističnih in analitičnih poročil.
Vse, kar se nanaša na upravljanje z občinskim cestnim
omrežjem - združeno na enem mestu.

Prednosti
Najkonkurenčnejša ponudba na tržišču zahvaljujoč
algoritmom in večletnim izkušnjam.
Vpogled v žive podatke s pomočjo PISO pregledovalnika.
Urejanje podatkov v aplikaciji PISO Ceste.

Uporabljeni podatki
Po predpisani metodologiji v Pravilniku o evidentiranju
dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške
infrastrukture (Uradni list RS, št. 3/19) so v uporabi:
 Zemljiškokatastrski prikaz ZKP (vir GURS),
 Zemljiškokatastrski načrt ZKN (vir GURS),
 Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ZK GJI
(vir GURS),
 Matična evidenca dejanskih rab državnih cest in železnic
(vir DRSI, DARS, SŽ),
 Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč (vir MKGP),
 Katastrska raba, dec. 2013 (vir GURS 2013, izvedba Realis),
 Banka cestnih podatkov BCP (vir Občina),
 Podatki LiDAR 2014 (vir DRSV),
 Poseljena zemljišča (vir MOP),
 Letalski posnetek DOF (vir GURS).

Uvoz in izvoz podatkov
Vse vaše podatke lahko vedno izvozite v standardne SHP
datoteke in v Excelove datoteke. Omogočen je tudi uvoz
vaših obstoječih podatkov in pretvorba med formati.
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