PISO Mnenja
Avtomatizirana priprava mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti.

Preverjanje skladnosti z občinskim prostorskim aktom.
Preverjanje minimalne komunalne oskrbe.
Preverjanje skladnosti z varovalnimi pasovi občinskih kategoriziranih cest.
Skladnost z zakonodajo, stalno posodobljen zemljiški kataster.
Izbira lokacije na različne načine (iz grafike, z vpisom parcel), iskalnik po vlogah z možnostjo uporabe
različnih filtrov, možnost popolne avtomatizacije pri pripravi dokumenta.
Integrirano v PISO spletni in namizni pregledovalnik.

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

Aplikacija PISO Mnenja omogoča hitro in enostavno
preverjanje, ali so bili pri izdelavi projektne dokumentacije za
poseg v prostor upoštevani predpisi veljavnega občinskega
prostorskega akta. Z dnem uveljavitve Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2) in Gradbenega zakona (Uradni list RS, št.
61/2017) je občina postala obvezen mnenjedajalec v
postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Naloga občine je, da ugotovi ali je projektna dokumentacija
za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi iz
njene pristojnosti.

Mesečna naročnina le 50 EUR.
Možnost vzpostavitve evidence po najkonkurenčnejši ceni!
Možnost postopnega nadgrajevanja vsebin!
Brez časovne vezave, poljubno število uporabnikov!

Osnovne značilnosti:











Preverjanje skladnosti z avtomatiziranim vnosom določil iz
lokacije ter mejnih vrednosti iz izvedbenega akta.

skladnost z zakonodajo,
stalno posodobljen zemljiški kataster,
izbira parcel na različne načine (iz grafike, z vpisom
parcel),
iskalnik po vlogah z možnostjo uporabe različnih filtrov,
možnost popolne avtomatizacije pri pripravi dokumenta,
prilagodljiv MS Word dokument,
skupna baza podatkov, neomejeno število uporabnikov,
evidenca vlog z lokacijo na karti (tudi v PISO Spletnem
vmesniku),
pregled nad pozitivno in negativno izdanimi mnenji,
pregled, kateri pogoji preverjanja iz projektne
dokumentacije so/niso v skladu z določili prostorskega
akta.

Avtomatiziran obrazec:
Aplikacija PISO Mnenja ustvari MS Word dokument, v
katerem je za izbran člen prostorskega akta navedeno ali
projektna dokumentacija ustreza njegovim določilom.
V izpis je možno vključiti tudi posamezna določila iz
prostorskega akta. Uporabnik lahko dokument naknadno
kadarkoli dopolni.

Možno tudi kot nadgradnja aplikacije
PISO Lokacijska informacija!

Rezultat skladnosti.

Skladno z Zakonom o urejanju prostora
(ZUreP-2) in Gradbenim zakonom
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.).
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