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PISO ortofoto 5 cm  

Posodobite pogled na svoje investicije z novim DOF  

DOF 5cm 2015 

Območja do 20 ha* 
SAMO 760 € 
    

DOF 5cm 2016 

Ste v vaši občini v preteklem letu zgradili ali rekonstruirali kakšno cesto? 

Ste v preteklem letu zgradili gospodarski ali poslovni objekt, poslovno cono? 

Ali v vaši občini v letošnjem letu načrtuje večje posege v prostor? 

Visoka resolucija in položajna natančnost PISO ortofota vam bo omogočila 

enostavno in hitro spremljanje posegov. 

Hitra odzivnost, primerno tudi ob naravnih nesrečah. Izvedba geomorfoloških, hidroloških in drugih analiz. 

Omogočeno avtomatično zaznavanje sprememb v prostoru. 

*Velja za območja izven kontroliranega zračnega prostora.      
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Prednosti PISO ortofota, uporaba in dodatne storitve 
 

 Vključitev v aplikacijo PISO Pokopališča – enostavna vzpostavitev 

evidence grobov na podlagi kakovostnega posnetka. 

 Možnost izdelave Piši-briši stenske karte z najkakovostnejšo podlago. 

 Posodobitev vašega obstoječega ortofota lahko izvedemo le na delih, 

kjer se je zgodila sprememba ali pa na območju cele občine. 

 Za potrebe projektiranja in načrtovanja izdelamo tudi digitalni model 

reliefa (DMR) ali digitalni model površja (DMP). 

 Zagotavljamo tudi hitro, učinkovito in natančno izvedbo meritev 

prostornine izkopov in nasipov. 
 Vzpostavitev najrazličnejših evidenc (urbana oprema, zelene površine, 

parkirišča …). 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ortofoto PISO: 2016, 5 cm 

Ortofoto GURS: 2015, 25 cm 

Izvedbo zagotavlja 

 

Cene za ortofoto 5 cm 
 

Območje [ha] EUR (brez DDV) 
0  –  2 400 

2  –  10 500 

10 – 20 760 

nad 20 po dogovoru 
 

Po dogovoru lahko posnamemo tudi celo občino. 
Pripravimo lahko tudi DOF z resolucijo 1-2 cm!  
 

Naročila na piso@realis.si ali 01/542 71 10 
 

 

Realis informacijske tehnologije, d.o.o. 
Ljubljanska cesta 33, SI-1236  Trzin 
 

T +386 1.542.71.10 
F +386 1.542.71.15 
 

www.realis.si, info@realis.si 
Imamo vse, kar potrebujete. 

www.piso.si 
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