
  

Prostorski informacijski sistem občin 

Rešitve, ki vam bodo olajšale delo.  

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

Enostavna uporaba, primerna za vse ravni uporabnikov. 

Celovit nabor funkcionalnosti ter popolna zbirka občinskih in državnih vsebin. 

Široka paleta specializiranih aplikacij in storitev. 

Za zaposlene na občini, občane, upravne enote, inšpektorje, koncesionarje, ... 

 

Več kot 125 občin, več kot 80.000 uporabnikov, že več kot 10 let! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realis informacijske tehnologije d.o.o. 
Brnčičeva 41g, SI-1000 Ljubljana 
 

T +386 1.542.71.10 
F +386 1.542.71.15 
 

www.realis.si, info@realis.si 
Imamo vse, kar potrebujete. 
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Enostaven in hiter postopek vključitve! 
Brezplačno testno obdobje! 

Cenovno najugodnejša ponudba! 
Najem brez časovne vezave! 

Funkcionalni sklopi 
 za delo v pisarni in na terenu 
 celovit nabor standardnih GIS orodij 
 prostorske in atributne poizvedbe 
 elektronske javne razgrnitve  
 osebni in javni zaznamki 
 3D prikazi, profil terena 
 koordinatni sistemi D48, D96, WGS84 (GPS) 
 povezljivost z drugimi informacijskimi sistemi 
 
Celovitost storitev  
Občinam, vključenim v PISO, nudimo celoten sklop storitev s  
področja prostorske informatike. Zagotavljamo distribucijo 
državnih evidenc, vzpostavitev digitalnih podatkov ter njihovo 
pripravo in ažuriranje, svetovanje, podporo in izobraževanje.  
Poskrbimo za zajem podatkov, izdelavo ortofoto posnetkov,  
izvedbo prostorskih analiz in druge obdelave podatkov ter 
realizacijo drugih namenskih projektov po dogovoru. 
 
Dodatne, specializirane rešitve 
 PISO LI - Lokacijska informacija 
 PISO KP - Komunalni prispevek 
 PISO KA – Splošni katastri 
 PISO EN - Evidenca nepremični 
 PISO NUSZ – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
 PISO PO - Pokopališča  
 
 

"Uporaba konvencionalnih GIS rešitev je za običajne uporabnike 
zapletena in povezana z visokimi stroški opreme, usposabljanja ter 
vzdrževanja. Za množičen in enostaven dostop do prostorskih vsebin 
smo zato vpeljali rešitve PISO, ki jih znotraj občinske uprave redno 
uporablja 50 zaposlenih z različnih oddelkov. V javnem delu nudimo 
občanom in podjetjem vpogled v prostorski plan, prometno 
infrastrukturo, študije ranljivosti, turistično karto, itd. Stroški 
najema so nižji od nakupa ene licence komercialne namizne GIS 
rešitve."  

Zalka Jereb, Mestna občina Nova Gorica 

Mesečna naročnina že od 150 EUR. 
Naročnina vključuje vse vsebinske sklope z  vsemi moduli 
PISO Spletnega pregledovalnika ter standardno upravljanje 
sistema in podatkov. V naročnino je vključena tudi polna 
funkcionalnost PISO Mobilnega pregledovalnika. Število 
uporabnikov je neomejeno. 

"Z javno objavo prostorskih aktov v sistemu PISO smo na naši 
občini zmanjšali število zahtevkov za izdajo uradne lokacijske 
informacije. Tudi sicer je v sistemu PISO možno objaviti praktično 
kakršnekoli prostorske vsebine. Ker se ažuriranje podatkov in 
nadgradnje rešitev izvajajo v centralnem sistemu, so spremembe 
takoj na voljo vsem uporabnikom, brez posegov na lokalnih 
delovnih mestih."  

Goran Semečnik, Mestna občina Velenje 

Prostorski informacijski sistem občin (PISO) je najbolj razširjen 
občinski GIS v Sloveniji. Zaposlenim na občini, občanom in 
podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske 
prostorske evidence. PISO vključuje paleto funkcionalnih in 
vsebinskih sklopov ter aplikativnih rešitev, s pomočjo katerih 
si lahko olajšate delo. Investicija v PISO je investicija v večjo 
kakovost vaših storitev.  
 
Vsebinski sklopi 
 Zemljiški kataster - z lastništvom (ZK) 
 Kataster stavb - z lastništvom (KS) 
 Evidenca nepremičnin z vrednostmi (REN) 
 Centralni register prebivalcev (CRP) 
 Gospodarska javna infrastruktura (GJI) 
 Prostorske enote (RPE) 
 Cestno omrežje z banko cestnih podatkov (BCP) 
 Poslovni subjekti (PRS) 
 Občinski prostorski načrt z iskanjem (OPN) 
 Državni prostorski načrti (DPN) 
 Kmetijska zemljišča (GERK, KG) 
 Varstvo narave in kulturna dediščina 
 Študije ranljivosti okolja 
 Hidrografija in geologija 
 Občinske vsebine (NRP, JR, NUSZ) 
 Komunalna infrastruktura, občinski katastri 
 Turistične in druge namenske karte 
 … in še veliko drugega  
 


