
 

  

PISO KP – Komunalni prispevek  

Od vloge do odločbe, hitro in učinkovito.  

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

Avtomatizirana priprava odločb in plačilnih nalogov. 

Grafična evidenca izdanih odločb in gradbenih dovoljenj. 

Občanom javno dostopen informativni izračun komunalnega prispevka. 

Hitra začetna vzpostavitev in enostavna možnost nadgradnje z novimi odloki.  

Izračun vrednosti za posamezno vrsto opreme glede na lokacijo. 

Grafični prikazi, statusi in delovodnik. 

Možnost predpriprave odločb za obračun KP po uradni dolžnosti (priklopi na omrežja). 

Prikaz podatkov tudi v PISO pregledovalniku. 

 

 



 

 

Aplikacija PISO Komunalni prispevek (PISO-KP) omogoča 
avtomatizirano pripravo odločb za plačilo stroškov gradnje 
komunalne opreme, vodenje grafične evidence izdanih 
odločb in izdanih gradbenih dovoljenj. 

Enostavno in hitro 
Naši strokovnjaki pregledajo vaše odloke in programe 
opremljanja ter pripravijo vse potrebno za delo. Aplikacijo 
lahko začnete uporabljati že v dobrem tednu od naročila. 

Mesečna naročnina že od 50 EUR. 
Neomejeno število uporabnikov in namestitev! 

Brez časovne vezave! 

Konkurenčna in hitra vzpostavitev začetnega stanja! 

Hitra priprava odločbe 
 enostavna določitev lokacije 
 samodejna določitev komunalne opremljenosti z 

možnostjo ročnih popravkov 
 uporaba vnaprej pripravljenih obrazložitev 
 sproten preračun končnega zneska 
 možnost izračuna obročnega odplačevanja 
 enostaven preračun med starim in novim stanjem v 

primeru prizidkov, nadomestnih gradenj, itn. 
 priprava odločb KP po uradni dolžnosti 
 priprava končnega dokumenta v MS Wordu 
 

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. 

Vsaki odločbi je možno prilagati dokumente, ki so s tem na 
voljo tudi ostalim uporabnikom aplikacije. 

Evidenca gradbenih dovoljenj 
Z vnosom nekaj dodatnih informacij, ki jih občina dobi od 
upravne enote ob izdaji gradbenega dovoljenja, si poleg 
evidence izdanih odločb vzpostavite tudi evidenco gradbenih 
dovoljenj. 

Izvoz podatkov 
Vse podatke je možno izvoziti v ESRI SHP ali Excel, kar vam 
omogoča napredne prostorske in druge obdelave podatkov z 
zunanjimi orodji. 

Informativni izračun 
V PISO pregledovalniku je na voljo informativni izračun s 

katerim si lahko vaši občani sami izračunajo vrednost 

komunalnega prispevka za izbrano lokacijo. To tudi občutno 

razbremeni zaposlene na občini. 
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