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Zadeva:

Martina Lipnik, predsednica Društva za urbano okolje - odbor za lepo
Staro Šiško - odstop zadeve
IRSOP, dopis stranki, št. 070-4/2017/12 z dne 14.4.2017

Zveza:

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) je dne 9. 8. 2017 prejelo dva dopisa ga.
Martine Lipnik (od katerih vam je bil prvi s strani stranke tudi poslan) in iz katerih izhaja, da
pošiljajo ponovni protest in menijo da na terenu še vedno obstaja problem in inšpektorat ne
ukrepa. Dne 1O. 8. 2017 je MOP ponovno prejel dopis stranke, kot odgovor na vaš dopis št.
070-4/2017/15 z dne 1O. 8. 2017 iz katerega je razvidno, da v društvu ocenjujejo, da je način
obravnavanja zainteresirane javnosti s strani Inšpektorata RS za okolje in prostor (v
nadaljevanju IRSOP) nedopusten ali vsaj neprimeren, saj dejanske težave na lokaciji ostajajo
nespremenjene ter prosijo za intervencijo (dopis je bil poslan na več el. naslovov državnih
organov, med drugimi tudi na MOP)
MOP je stranki v dopisu, št. 060-12/2017/5 z dne 21 . 4. 2017 (ki vam je bil posredovan v
vednost) že pojasnil stanje zadeve in jo obvestil, da zadevo šteje za zaključeno, vendar stranka
meni, da MOP zgolj »podpira« delovanje IRSOP-a in ponovno zahteva pojasnila.
Glede na to, da se prejete vloge nanašajo na vaše delovno področje vam jih 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 prosimo, da ukrepate v okviru svojih pristojnosti, posredovane
dopise pregledate in na morebitna še neodgovorjena vprašanja stranki odgovorite ter ji ponovno
pojasnite stanje zadeve in pristojnosti inšpektorata glede ukrepanja v predmetni zadevi,
odgovor pa posredujte tudi nam v vednost.
S spoštovanjem,
,.

podseF -

Helena1Kupnik,

vod·

~

lužbe za pravne zadeve
in javna naročila

Priloga:
- vlogi z dne 9. 8. 2017 (v spisu pod zap. št. 061-12/2017/6, 060-12/2017/7)
- vloga z dne 10. 8. 2017 (v spisu pod zap. št. 060-12/2017/8)

Poslati:
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska 58, Ljubljana, po e-pošti
- v vednost: Martina Lipnik, po e-pošti: martina.lipnik@siol.net
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