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Zadeva: Obvestilo o spremembi spletnega mesta za dostop do podatkov o 
prostorskih aktih

Spoštovani!

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), vas obvešča, da je kot upravljavec prostorskega informacijskega sistema 
prenovil storitve za dostop do podatkov o prostorskih aktih.

Novosti in spremembe so naslednje:: 

1. Spletno mesto http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/ se ukinja.

2. Podatki iz postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov so po novem dostopni 
na spletnem mestu https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/.

3. Podatki iz tekstualnega in grafičnega dela veljavnih prostorskih aktov so po novem
dostopni na spletnem mestu https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/.

Ob tem vas seznanjamo, da je ministrstvo vzpostavilo javno spletno mesto prostorskega 
informacijskega sistema http://www.pis.gov.si/, preko katerega je omogočen dostop tudi do 
drugih podatkov in storitev. 

Za več informacij oziroma pomoč se lahko obrnete na e-naslov mop.pis@gov.si ali na 
telefonsko št. 01 478 74 15.

S spoštovanjem,
                 

Barbara RADOVAN
       GENERALNA DIREKTORICA
       DIREKTORATA ZA PROSTOR, 

               GRADITEV IN STANOVANJA

Vsem občinam v Republiki Sloveniji
Skupnost občin Slovenije
Združenje mestnih občin Slovenije
Združenje občin Slovenije
Nosilcem urejanja prostora
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Poslati elektronsko: 

Vsem občinam v Republiki Sloveniji
Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si
Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si
Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si
Nosilcem urejanja prostora: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: gp.mkgp@gov.si

- Direktorat za kmetijstvo 
- Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Zavod RS za varstvo narave- zrsvn.oe@zrsvn.si
Ministrstvo za kulturo: gp.mk@gov.si  

- Direktorat za kulturno dediščino
Ministrstvo za okolje in prostor:

-  Direkcija RS za vode: gp.drsv@gov.si
Zavod za gozdove Slovenije: zgs.tajnistvo@zgs.si
Ministrstvo za infrastrukturo: gp.mzi@gov.si

- Direktorat za kopenski promet
- Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko
- Direktorat za letalski in pomorski promet
- Direktorat za energijo

Ministrstvo za obrambo: glavna.pisarna@mors.si
- Uprava RS za zaščito in reševanje
- Direktorat za logistiko

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: gp.mddsz@gov.si
- Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: gp.mgrt@gov.si
- Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve 

DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.: gp@dars.si
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