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Zadeva:

Pobuda Marine Lipnik, predsednice Društva za urbano okolje - odbor za
lepo Staro Šiško - odstop zadeve in zaprosilo
vaš dopis št. 070-4/2017/8 z dne 17.3.2017

Zveza:

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) je dne 20. 3. 2017 prejelo vaš zgoraj
navedeni dopis, iz katerega izhaja, da nam zadevo, št. 070-4/2017 v zvezi s pritožbami stranke
z dne 15. 3. 2017 (v spisu pod zap. št. 070-4/2017/3, 070-4/2017/4 in 070-4/2017/5, vse z dne
15. 3. 2017) na vaš odgovor, št. 070-4/2017-2 z dne 15. 3. 2017 odstopate v pristojno
reševanje, s prošnjo, da zadevo pregledamo in pobudnici odgovorimo ter vas seznanimo z
našim odgovorom in ugotovitvami, saj ta očitno z vašim odgovorom ni bila zadovoljna. V zvezi s
tem se sklicujete na drugi odstavek 16. člena Uredbe o upravnem poslovanju (v nadaljevanju
Uredba, Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 - popr.,
31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13).
Pojasnjujemo, da MOP v okviru svoje nadzorstvene funkcije v skladu z 24. členom Zakona o
državni upravi (v nadaljevanju ZDU-1, Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo,
89/07 - odi. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14,
65/14 - ZVRS-H in 90/14) nadzoruje delo organa v sestavi in zahteva poročila, podatke in druge
dokumente v zvezi z opravljanjem dela organa v sestavi. Pri tem poudarjamo, da se ministrstvo
v okviru nadzora ne more spuščati v konkretne postopke, ki jih v okviru svoje funkcije opravlja
inšpektorat samostojno. Ministrstvo je pristojno preverjali komunikacijo organov v sestavi s
strankami, saj morajo le-ti pri delu upoštevati določbo 5. člena ZDU-1 in določbe Uredbe, kot
drugostopenjski organ pa lahko odloča le v primeru pritožb nad konkretnimi posamičnimi
upravnimi akti, torej le v primeru vložitve pravnih sredstev.
Vašo zadevo lahko torej obravnavamo z vidika ustreznosti komunikacije in pri tem ugotavljamo
ali so bile spoštovane določbe v zvezi s poslovanjem s strankami ter ali je bilo stranki
odgovorjeno skladno z določbami 16. člena Uredbe.
Glede na navedeno, vam prejeto zadevo skladno z določbo petega odstavka 65. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06
- ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) odstopamo v pristojno reševanje ter vas pozivamo, da

nam posredujete kratko poročilo v predmetni zadevi in se hkrati opredelite do morebitnih novih
navedb predlagateljice, ji tudi odgovorite, odgovor pa v vednost posredujete tudi nam.
S spoštovanjem,

Petra ožar,A
vodja
fr"fvne zadeve
in javna naročila

Priloga:
- odstop zadeve št. 060-12/2017/1 s prilogami (dokumenti 070-4/2017-1 do 070-4/2017-7 v
izvirniku, ostali v kopiji kot smo prejeli)

Poslati:
- IRSOP, Dunajska c. 58, Ljubljana, po pošti s povratnico dokumenti v spisu pod zap. št. 06012/2017/1 (dokumenti - priloge 070-4/2017-1 do 070-4/2017-7 v izvirniku)
- v vednost (naš dopis, brez prilog):
Martina Lipnik, po e-pošti: martina.lipnik@siol.net
Varuh človekovih pravic, po e-pošti: info@varuh-rs.si
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, po e-pošti: gp.mju@qov.si
Inšpektorat za javni sektor, Tržaška 21, Ljubljana, po e-pošti: qp.ijs@qov.si
Inšpektorat RS za kulturo in medije, Metelkova 4, Ljubljana, po e-pošti: gp.irskm@qov.si
Območna enota Ljubljana, po e. pošti: irsop.oe-lj@gov.si

2

