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Zadeva: Pobuda Martine Lipnik, predsednice Dru•tva za urbano okolje - odbor za 
lepo Staro —i•ko 

Zveza: dopis IRSOP, •t. 070-4/2017/12 z dne 14.4.2017 

Ministrstvo za okolje in prostor je vaše vloge z dne 15. 3. 2017 v zvezi z zgoraj navedeno 
zadevo, glede na to. da so se te nanašale na delovno področje Inšpektorata, skladno z þÿ�d�o�l�o��b�o� 
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) odstopilo v pristojno 
reševanje Inšpektoratu RS za okolje In prostor (v nadaljevanju IRSOP) ter jih n.i podlagi 24. 
člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 89/07 -
odi. US, 126107 • ZUP•E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 • ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65114 • 
ZVRS-H In 90/14) pozivalo še, da posredujejo poročilo v predmetni zadevi. 

IRSOP je vaše tri dopise oziroma vloge z dne 15. 3. 2017 obravnaval skladno z zakonskimi 
predpisi ter vam odgovor, št. 070-4/2017/12 z dne 14. 4. 2017, ki ga Je štel tudi kot poročilo v 
predmetni zadevi, že posredoval. Glede na navedeno, vam zato dopisa IRSOP, št. 070-
4/2017/12 z dne 14.4.2017 ponovno nismo posredovali. 

Ker gre v danem primeru za nadzorstveno zadevo in ne za upravni postopek, ministrstvo po 
pregledu poročila z dne 14. 4. 2017 meni, da je inšpektorat vašo pobudo obravnaval korektno In 
v okviru svojih pristojnosti ter da je blla komunikacija med vami in IRSOP-om ustrezna, ustrezni 
pa so blll tudi odgovori, ki ste Jih prejeli, zato zadevo štejemo za zaključeno. 

S spoštovanjem, 

Mateja 
general 



Poslati: 
- ga. Martina Lipnik, po e-poštl: martlna.llpnlk@slol.net 
- v vednost: IRSOP, Dunajska 58, Ljubljana, po el. pošti: gp.irsop@gov.si 
- v vednost: Varuh l\lovekovih pravic, po e-pošti: lnfo@varuh-rs.si 
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