
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25 
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

obr:pis_zpa_idpa_2



Številka: 35040-29/2022-2550-4
Datum:   3. 2. 2022

Zadeva: Obvestilo o dodelitvi identifikacijske številke prostorskemu aktu v zbirki 
prostorskih aktov

Na podlagi 53. in 289. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 61/2017) posredujemo 
obvestilo o dodelitvi identifikacijske številke aktu v zbirki prostorskih aktov v prostorskem 
informacijskem sistemu.

Naziv prostorskega 
akta:

Pete spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega 
načrta Občine Zreče (OPN-SD5)

Identifikacijska številka 
prostorskega akta v 
zbirki prostorskih aktov:

2810

Pod navedeno identifikacijsko številko se bo ta akt vodil v zbirki prostorskih aktov v prostorskem 
informacijskem sistemu. Identifikacijsko številko na ustreznih mestih vključujte v dokumentacijo 
v zvezi s postopkom priprave prostorskega akta. Za zagotavljanje popolnega in ažurnega stanja 
v zbirki prostorskih aktov, dokumentacijo v postopku priprave prostorskega akta redno 
posredujte ministrstvu.

Hkrati vas obveščamo, da je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja (ministrstvo) v skladu s 53. členom Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 
61/2017) preverilo ali je gradivo Petih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Zreče (v nadaljevanju SD OPN 5), pripravljeno v predpisani obliki in da se lahko objavi 
na svetovnem spletu. 

Celotno gradivo SD OPN 5 je v elektronski obliki od dne 3. 2. 2022 dostopno na internem 
strežniku za NUP-e: 
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/0_sklep/zrece/SD_OPN5/
Uporabniško ime za prijavo je: mop_user 
Geslo: nAS783eg

Ob enem Občino Zreče obveščamo, da do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema 
za elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja, občina sama obvesti nosilce 
urejanja prostora o objavi gradiva prostorskih aktov v pripravi.

Občina Zreče
Cesta na Roglo 13b 
3214 Zreče

info@zrece.eu

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/0_sklep/zrece/SD_OPN5/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2915/#(storitve%C2%A0prostorskega%C2%A0informacijskega%C2%A0sistema%C2%A0za%C2%A0elektronsko%C2%A0poslovanje%C2%A0na%C2%A0podro%C4%8Dju%C2%A0prostorskega%C2%A0na%C4%8Drtovanja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2915/#(storitve%C2%A0prostorskega%C2%A0informacijskega%C2%A0sistema%C2%A0za%C2%A0elektronsko%C2%A0poslovanje%C2%A0na%C2%A0podro%C4%8Dju%C2%A0prostorskega%C2%A0na%C4%8Drtovanja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2915/#(storitve%C2%A0prostorskega%C2%A0informacijskega%C2%A0sistema%C2%A0za%C2%A0elektronsko%C2%A0poslovanje%C2%A0na%C2%A0podro%C4%8Dju%C2%A0prostorskega%C2%A0na%C4%8Drtovanja)


Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na mop.pis@gov.si ali na tel. št. 01-478-7074. V 
primeru, da se vprašanja nanašajo na posamezen prostorski akt, prosimo, da v korespondenci 
preko elektronske pošte v naslovu sporočila navedete identifikacijsko številko prostorskega 
akta.

Jurij Mlinar
VODJA SEKTORJA ZA PROSTORSKI 
INFORMACIJSKI SISTEM

Obvestilo prejmejo:
- Naslovnik,
- tu, arhiv.

V vednost:
- Gasper.ZEMVA@zum-mb.si
- Katjusa.Cresnar@zrece.eu
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