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Številka: 35040-66/2021-2550-3
Datum: 30. 3. 2021

Zadeva: Obvestilo o dodelitvi identifikacijske številke 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 prostorskemu aktu v zbirki prostorskih aktov v 
prostorskem informacijskem sistemu.

Naziv prostorskega 
akta: Občinski podrobni prostorski načrt Lek - EUP ŠI-408 (osrednji 

del)

Identifikacijska številka 
prostorskega akta v 
zbirki prostorskih aktov:

2345

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.

Ker ste v vašem zahtevku zaprosili tudi za objavo priloženega gradiva, vas obveščamo, da se 
na podlagi 289. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 61/2017) do začetka uporabe 
storitev za elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja, gradiva v postopku 
priprave OPPN ne objavljajo v sklopu prostorskega informacijskega sistema, ampak preko 
spletnih strani pripravljavca.

Prav tako se do začetka uporabe storitev za elektronsko poslovanje na področju prostorskega 
načrtovanja v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ne preverja, ali je 
sklep o njegovi pripravi pripravljen v predpisani obliki.

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na mop.pis@gov.si ali na tel. št. 01-478-7415. 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.
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Obvestilo prejmejo:
- naslovnik
- tu, arhiv

V vednost:
- tomaz.levicar@ljubljana.si
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