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Št. dokumenta: D-11/17

Zagorje ob Savi, 8. 8. 2017

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 47
1000 Ljubljana
gp.mop@gov.si
Zadeva: Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja
Spoštovani!
Na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja zahtevamo:
1. dokument iz katerega bo razvidno, katera oseba je pooblaščena in odgovorna za pripravo
osnutkov predpisov:
a. Uredba o stanju tal (v nadaljevanju: Uredba-tla),
b. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba-hrup),
c. Zakon o varstvu okolja (ZVO),
2. prav tako zahtevamo dokument iz katerega bo razvidno, kdo je takšno pooblastilo podpisal in na
osnovi katerih pooblastil,
3. vse javne pripombe, ki so bile posredovane s strani javnosti v času sprejemanja danes veljavnega
ZVO in dokumentacijo iz katere bo razvidno, kako se je MOP do pripomb opredelilo in kako je te
pripombe upoštevalo pri pripravi sedaj objavljenega osnutka ZVO,
4. vse javne pripombe, ki so bile posredovane s strani javnosti v času sprejemanja danes veljavne
Uredbe-hrup in dokumentacijo iz katere bo razvidno, kako se je MOP do pripomb opredelilo in
kako je te pripombe upoštevalo pri pripravi sedaj objavljenega osnutka Uredbe,
5. vse javne pripombe, ki so bile posredovane s strani javnosti v času sprejemanja danes veljavne
Uredbe-tla in dokumentacijo iz katere bo razvidno, kako se je MOP do pripomb opredelilo in kako
je te pripombe upoštevalo pri pripravi sedaj objavljenega osnutka Uredbe,
6. dokumente iz katerih bo razvidna analiza potrebnosti po spremembi zgoraj navedenih predpisov,
7. dokumente iz katerih bo razvidna presoja posledic na gospodarstvo in na okolje (3. in 4. odstavek,
3. in 4. alineja 8.b. člena Poslovnika vlade RS),
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8. dokumente iz katerih bo razvidno, da odgovorni pripravljavci zgoraj omenjenih osnutkov predpisa
poznajo pravila priprave zakonskih predpisov (Nomotehnične smernice, Resolucija o normativni
dejavnosti, Aarhuška konvencija, Poslovnik vlade RS,…). V okviru zahtevanih dokumentov
pričakujemo dokazila, da so se pripravljavci udeležili konferenc, seminarjev, ipd. na temo
sprejemanja predpisov in vključevanja javnosti pri pripravi okoljske zakonodaje. Prav tako
pričakujemo dokazila o doseženi izobrazbi.
V izogib nesporazumom prosimo, da svoje odgovore oštevilčite tako, kot smo jih zgoraj. Dokumente
nam lahko posredujete v digitalni ali papirni obliki.
Z željo po konstruktivnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo!

S spoštovanjem,
Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog

V vednost:
- Informacijska pooblaščenka
- Varuhinja človekovih pravic
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