
REPUBLIKA SLOVENUA 
MINISTRSIVO ZA OKOUE IN PROSTOR 

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 

Varuh človekovih pravic 
Dunajska cesta 56 
1109 Ljubljana 

Elektronski naslov: info@varuh-rs.si 

Predsednica društva DUO, Odbor za lepo Staro Šiško 
Ga. Martina Lipnik 

Elektronski naslov: martina.lipnik@siol.net 

številka: 070-4/2017/2 
Datum: 15.3.2017 

T: 01 420 44 88 
F: 03 425 27 33 
E: gp.irsop@gov.si 
www.1op.gov.si 

ZADEVA: Martina Lipnik, predsednica Društva za urbano okolje - Odbor za lepšo Staro Šiško 

ZVEZA: Dopis VČP št. 7.0-7/2017-2-DOLI 

Spoštovani! 

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP) je dne 28. 2. 2017 v 
obravnavo prejel dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju Varuh), št. 7.0-
7/2017-2-DOLI z dne 27. 2. 2017. Varuh navaja, da je v obravnavo prejel pobudo Martine Lipnik, 
predsednice Društva za urbano okolje - Odbor za lepo Staro Šiško (v nadaljevanju pobudnica), v 
zvezi z domnevno neodzivnostjo IRSOP na njen dopis, ki ga je dne 21. 12. 2016 naslovila na 
elektronski naslov IRSOP (gp.irsop@gov.si). Varuh navaja, da je pobudnica v svojem dopisu podala 
zahtevo za ponovni inšpekcijski nadzor ter kot izhaja iz dokumentacije, ki jo je priložila svoji pobudi 
Varuhu, je bil dopis 22. 12. 2016 posredovan na elektronski naslov irspep.oe-lj@gov.si »kot pobuda 
v preučitev in morebitno obravnavo«. Varuh navaja, da je pobudnica v pobudi izrecno navedla, da ji 
ni poznan razlog, zakaj je bil njen dopis posredovan na navedeni naslov, kljub temu pa ustreznega 
vsebinskega odgovora »ni prejela niti od ene niti od druge inšpekcijske službe«. 

Na podlagi 6. člena in prvega odstavka 28. člena Zakona o varuhu človekovih pravic nas Varuh prosi, 
da pobudnici na njen dopis odgovorimo in se opredelimo do vsebinskih navedb, hkrati pa pojasnimo, 
zakaj odgovora (še) ni prejela. Varuh prosi, da konkretno obrazložimo, zakaj smo dopis pobudnice 
posredovali na elektronski naslov irspep.oe-lj@gov.si, ki je nekdanji elektronski naslov Inšpektorata 
RS za promet, energetiko in prostor. Varuh prosi, da odgovor, ki ga bomo (ali smo ga že) poslali 
pobudnici, v vednost posredujemo tudi Varuhu. 
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From: "Inšpektorat RS za okolje in prostor" <gp.irsop@gov.si>
Sent: Wednesday, March 15, 2017 2:31 PM
To: Ga. Martina Lipnik <martina.lipnik@siol.net>; "VARUH ČLOVEKOVIH 
PRAVIC" <info@varuh-rs.si>; IRSOP- OE Ljubljana <irsop.oe-lj@gov.si>
Subject: Odgovor IRSOP



V zvezi z dopisom Varuha najprej pojasnjujemo, da smo pobudnici večkrat odgovorili, in sicer z dopisi 
št. 0619-7/2016/7 z dne 15.11.2016, 0619-7/2016/9 z dne 22.12.2016 in 0619-7/2016/12 z dne 
20.2.2017. Prav tako smo na splošni ravni 14.6.2016 Varuhu podali pojasnilo, št. 0612-7/2016-3, 
s katerim je bila pobudnica, kolikor je nam znano, seznanjena. 

V zvezi z vprašanji Varuha, zakaj je bil dopis pobudnice z dne 21. 12. 2016, dne 22. 12. 2016 
posredovan na elektronski naslov irspep.oe-lj@gov.si, pa najprej pojasnjujemo, da je bil predmetni 
dopis le preposlan znotraj IRSOPa - iz sedeža IRSOP na Območno enoto Ljubljana IRSOP, kot 
pobudo v preučitev in morebitno obravnavo. V zvezi s tem vprašanjem smo pobudnici že posredovali 
dve pojasnili, in sicer elektronski dopis z dne 7. 2. 2017 kot opravičilo (Priloga4) in nato dopis št. 
0619-7/2016/12 z dne 20. 2. 2017 kot pojasnilo (Priloga 5). Oba dopisa sta prilogi tega dopisa. Kot 
bo pojasnjeno v nadaljevanju, pa je pobudnici tudi gradbena inšpektorica, 14. 3. 2017, v zvezi z njeno 
pobudo, že odgovorila. 

V zvezi z zapisom irsop.oe-lj@gov.si pa bolj podrobno pojasnjujemo, da je do navedenega zapisa 
prišlo pri vnašanju naslovnika v naslovni vrstici elektronske pošte, ko je sistem, ko je uslužbenka pri 
odpremi pošte vnesla irsop.oe-lj, po pritisku tipke enter, naslovno vrstico spremenil v irsop.oe-lj 
»irspep.oe-lj@gov.si« (torej komu »naveden naslov«) - Priloga 2. Šlo je torej za »računalniškega 
hrošča«, saj so bili predali irspep.oe-xx, ko je bil 1. 1. 2015 ustanovljen IRSOP, preimenovani v 
irsop.oe-xx (za vsako od osmih območnih enot IRSOP). Od 1. 1. 2015, ko se je takratni Inšpektorat 
RS za promet, energetiko in prostor razdružil na IRSOP in Inšpektorat RS za infrastrukturo, je 
IRSOP, prevzel obstoječo bazo Lotus Notes (elektronsko pošto in SPIS) ter program za knjiženje 
zadev INSPIS (baza podatkov, ki je v povezavi z Lotus Notes), s tem, da smo ob tem vse elektronske 
predale in baze preimenovali in prilagodili potrebam novega organa (IRSOP). Pojasniti je še 
potrebno, kaj je mišljeno kot »računalniški hrošč«: Zapis irspep.oe-lj@qov.si, ki se kot naslovnik vidi 
v naslovni vrstici v dopisu z dne 22. 12. 2016, je le napačno generirano poročilo, ki je narejeno v 
INSPIS - Priloga 3. V izogib podobnim vprašanjem, so informatiki IRSOP prejšnji teden zadevo 
uredili na način, da so vse virtualne povezave oziroma virtualni zapisi na irspep.oe-xx izbrisani. 
Ponovno poudarjamo, da je šlo le za »računalniškega hrošča« pri zapisu imena predala, saj so 
dejanski predali irspep.oe-xx@gov.si ukinjeni. V primeru, da pojasnilo ni zadostno oziroma 
razumljivo, Varuha vabimo na in camera ogled, na katerem bodo prisotni informatiki, ki bodo podali 
bolj podrobna pojasnila. Kot smo pojasnili pa je Območna enota Ljubljana IRSOP predmetni 
dokument 22. 12. 2016 prejela, saj je šlo le za preposlano pošto znotraj IRSOP (iz sedeža IRSOP 
na Območno enoto LJ IRSOP), kar dokazuje izpis zaslonske slike elektronskega predala irsop.oe
lj@gov.si, ki je priloga tega dopisa (Priloga1 ). 

V zvezi z zahtevo Varuha še pojasnjujemo, da je pobuda z dne 21. 12. 2016, v zvezi s posegi na 
zemljišču s pare. št. 1047/4, k.o. Spodnja Šiška ter parkovne ureditve v območju gradnje »Stara 
cerkev«, zavedena med prispele vloge gradbene inšpekcije, evidentirana pod št. 06121-175/2017-
1. Ker se je pobuda z dne 21. 12. 2016 nanašala na zadevo, o kateri je že bil oodločeno, je bila le
ta 22.12.2016 posredovana Območni enoti Ljubljana v proučitev in morebitno obravnavo, saj lahko 
le pristojni gradbeni inšpektor ugotovi, ali se je dejansko stanje na terenu spremenilo. 

Gradbena inšpekcija pa je bila v zvezi s posegi na zemljišču s pare. št. 1047/4, k.o. Spodnja Šiška 
ter parkovne ureditve v območju gradnje »Stara cerkev«, že leta 2015, s prijavo, obveščena. V letu 
2015 je bil uveden inšpekcijski postopek 06122-589/2015 po uradni dolžnosti. Dne 12. 5. 2015 je bil 
opravljen inšpekcijski pregled na kraju samem, na katerem je bilo ugotovljeno, da se na zemljišču s 
pare. št. 1047/4 in 1029/9, obe k.o. Spodnja Šiška, ne izvaja gradnja, oziroma ne predstavlja objekta 
oziroma parkirišča v smislu Zakona o graditvi objektov. Ker ni bilo ugotovljenih kršitev predpisov nad 
katerimi gradbeni inšpektor izvaja inšpekcijski nadzor je bil skladno z 28.členom Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru postopek ustavljen. 

V nadaljevanju je gradbeni inšpekciji bila posredovana dopolnitev prijave glede izvedenega posega 
na zemljišču s pare. št. 1047/4 in 1029/9, k.o. Spodnja Šiška. Po zaključenem ugotovitvenem 
postopku je bil dne 19. 1. 2016 izdan sklep 06122-3004/2015-7, s katerim je bil inšpekcijski postopek 
06122-3004/2015 v upravni zadevi ureditve parkirišča na zemljišču s pare. št. 1029/3 in 1047/4, obe 
k.o. Spodnja Šiška, ustavljen, saj ni bilo ugotovljenih kršitev Zakona o graditvi objektov nad katerimi 
gradbeni inšpektor izvaja nadzor. 
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V zvezi s prejeto pobudo z dne 21. 12. 2016 je gradbena inšpektorica 14. 3. 2017 opravila kontrolni 
inšpekcijski pregled na katerem je ugotovila, daje stanje nespremenjeno, kotje bilo na inšpekcijskem 
ogledu 22. 12. 2015. O svojih ugotovitvah je z dopisom 06121-175/2017-5 pobudnico obvestila 
14.3.2017. Pobudnica je tako bila obveščena o ugotovitvah glede izvedenih posegov na zemljišču 
s pare. št. 1047/4 k.o. Spodnja Šiška ter o ustavitvi postopka na podlagi 28. člena Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru. Odgovor •t. 06121-175/2017-5 z dne 14.3.2017 je priloga tega dopisa -
Priloga 6. 

Nazadnje še pojasnjujemo, da gradbena inšpekcija ustreznost gradnje ugotavlja v inšpekcijskem 
postopku v katerem ugotavlja dejstva in okoliščine, potrebne za pravilno in zakonito odločitev. Za 
interpretacijo posameznih členov Zakona o graditvi objektov oziroma prostorskih aktov in drugih 
predpisov pa smo pobudnici že pojasnili, da se s tovrstnimi vprašanji obrne na pristojno ministrstvo 
(Ministrstvo za okolje in prostor). Gradbena inšpekcija IRSOP na podlagi 26. člena Zakona o graditvi 
objektov v konkretnih zadevah izvaja inšpekcijski nadzor nad gradnjo, zgrajenimi objekti in uporabo 
le-teh. 

Lepo pozdravljeni, 

Pripravila: 

Vesela Baroš, 
gradbena inšpektorica Dragica Hržica, 

Priloga: 

Vročiti: 

glavna inšpektorica Inšpektorata 
RS za okolje in prostor 

Priloga 1: Izpis zaslonske slike elektronskega predala irsop.oe-lj@gov.si 
Priloga 2: Zaslonska slika »računalniškega hrošča« 
Priloga 3: Dokument 0619-7/2016/9 z dne 22.12.2016 
Priloga 4: Elektronski dopis z dne 7.2.2017 
Priloga 5: Dokument 0619-7/2016/12 z dne 20.2.2017 
Priloga 6: Odgovor št. 06121-175/2017-5zdne 14.3.2017 

Varuh človekovih pravic (po elektronski pošti na naslov info@varuh-rs.si) 
Ga. Martina Lipnik (na elektronski naslov martina.lipnik@siol.net) 

V vednost: 
Območna enota Ljubljana (na elektronski naslov irsop.oe-lj@gov.si) 
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F: +386 (03) 425 27 33 
E: v-ela.barcs@gov.si 
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IS IRSOP 

Zadeve 0619-7/2016 Dokument 0619-7/2016-9 

Pregled dokumenta 

številka zadeve: 0619-7 /2016 - 9 ( Splošno) 

Zadeva: Vprašanja 

Strokovni delavec: Tanja Varljen (30105) Inšpektorat RS za okolje in prostor 

1. stran od 2 

Kratka vsebina: Odgovor IRSOP 

Vrsta dokumenta: Dopis: splošni 

Smer dokumenta: Izhodni dokument 

Stanje odpreme: Celotno odpremljen 

Datum nastanka: 22.12 . 2016 

Dokument pripravil: Tanja Varljen (30105) 

Ključne besede: 

Naziv/ i 

E-poštni nasl 

Način odpreme: 9) poslati po e-pošti 

Naziv / ime: Martina Lipnik 

E-poštni naslov: martina . lipnik@siol . net 

Pripete datoteke: 

TISKAJ 

Datum odpreme: 22 .1 2 . 2016 

TISKAJ 

Datum odpreme: 22 .1 2 . 20 1 6 

Odgovor IRSOP.tif inšpekcije_odgovor_Mal_20161221_odgovoru_20161115.pdf 

inšpekcije_ odgovor_ varuhu_ komentar 
Mal_20161221 .docx 

Vsebina (besedilo): 

Pozdravljeni , 

spodnji elektronski dopis vam kot pobudo posredjemo v preučitev in morebitno 
obravnavo. 

Lep pozdrav 

P Inšpektorat RS za okolje in prostor misli zeleno. Hvala, ker tega sporočila 
niste natisnili. 
lnspectorate of the Environment and Spatial Planning thinks green. Thank You 
tor not printing this message. 

Posredoval Laura Simonišek/lRSOP/MOP/GOV dne 22.12.201612:53 

Od: "MARTINA LIPNIK" <martina.lipnik@siol.net> 
Za: "'Inšpektorat RS za okolje in prostor'" <gp.irsop@gov.si>, 
Kp: <gp.mop@gov.si>, <gp.mju@gov.si>, <info@varuh-rs.si>, <gp.mk@gov.si> 
Datum: 21 .12.201614:42 
Zadeva: FW: Odgovor IRSOP 

http://inspis.irsop.sigov.si/irsop_is/doc.view.a?docid=905323&yp=0 13.3.2017 



IS IRSOP 

Spoštovani, 
Prejeli smo vaš odgovor (v prilogi) , ki ne nasprotuje našim trditvam o vaši 
napačni uporabi zakonodaje, temveč predlaga, da se obrnemo na MOP po razlago 
zakonodajnih določb . Menimo, da za to ni potrebe, kar vam dokazujemo v dopisih 
v priponkah. 

V zvezi z vašim odgovorom na naše dopise vam ponovno pošiljamo ugovore in ob 
tem zahtevo za ponovni inšpekcijski nadzor. 

da nas o ponovitvi in rezultatih inšpekcijskega nadzora na lokaciji 
tudi obvestite. 
Predmet nadzora je nezakonita rušitev legalno zgrajenega (zaščitenega) objekta 
gradbeno-inženirske vrste (parkovna ureditev, (potencialno javna) zelenica z 
drevjem in grmovnicami in druge urejene površine) in gradnja novega 
parkirišča , za katero ocenjujemo, da je v nasprotju z veljavno zakonodajo 
(torej nezakonita). 
Lokacija je na zemljišču pare. št. 1047/4, k.o. Spodnja Šiška, v Ljubljani. 

Ne strinjamo se z do sedaj opravljenim inšpekcijskim nadzorom, za katerega ste 
navajali napačno argumentacijo vaših zaključkov , kar je razvidno iz priloženega 
našega gradiva. če se motimo, nam to dokažite, sicer menimo, da morate zakonska 
določila , ki jih naštevamo, uveljavljati v praksi. 
Ker gre za tudi v drugih podobnih primerih uporabljeno (po našem mnenju 
nezakonito, pa tudi pomanjkljivo (hierarhično arbitrarno)) prakso vašega 
inšpektorata, s pogubnimi posledicami za javni prostor, vam ponovno pošiljamo 
naše utemeljitve napačnih ravnanj in o vsem ponovno obveščamo MOP, MJU in Urad 
varuha človekovih pravic. 

LP Martina Lipnik, predsednica društva DUO 

From: "Inšpektorat RS za okolje in prostor" [mailto:gp.irsop@gov.si] 
Sent: Wednesday, November 16, 2016 8:27 AM 
To: "Predsednica društva DUO, Odbor za lepo Staro Šiško, Martina Lipnik" 
Subject: Odgovor IRSOP 

Zapri 

http://inspis.irsop.sigov.si/irsop_is/doc.view.a?doc1d=905323&yp=O 

2. stran od 2 

13.3.2017 



Spoštovani, 

Re: FW: Undelivered Mail Retumed to Sender 
Laura Simonišek za: MARTINA LIPNIK 

prejela sem vaš dopis v katerem sprašujete, zakaj smo vašo elektonsko pošto preusmerili na irspep. 
Naj vam pojasnim, da je prišlo do tipkarske napake z moje strani , za kar se vam iskreno opravičujem . 

Vaša elektronska pošta bo obravnavana v okviru Inšpektorata za okolje in prostor, za kar boste prejeli 
tudi odgovor. 

Lep pozdrav, 

Laura Simonišek 

Inšpektorat RS za okolje in prostor 

Inspectorate of environment and spatial p/anning 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Ministry of environment and spatial p/anning 

Dunajska cesta 58 
SI - 1000 Ljubljana , Slovenija 

T: +386 (01) 420 44 47 
F: +386 (03) 420 44 91 
E: laura .simonlsek@gov. si 

http://www.iop.gov.si 

Inšpektorat RS za okolje in prostor misli zeleno. Hvala, ker tega sporočila niste natisnili. 
Inspectorate of the Environment and Spatial Planning thinks green. Thank You for not printing th 
message. 

"MARTINA LIPNIK" Obveščamo vas, da nam je sporočeno , da je n ... 

Od: 
Za : 
Kp: 
Datum: 
Zadeva: 

"MARTINA LIPNIK" <martina.lipnik@siol.net> 
<Gp.lrsop@gov.si>, <Laura.Simonisek@gov.si>, 
<info@varuh-rs.si> 
07.02.2017 10:41 
FW: Undelivered Mail Returned to Sender 

07.02.2017 10:41 :39 

Obveščamo vas, da nam je sporočeno, da je naslovnik, kateremu ste preusmerili našo pošto 
namesto odgovora nam, za e-omrežje nepoznan!? 
LP Martina Lipnik 

-----Original Message-----
From: Mail Delivery System [mailto:MAILER-DAEMON@mail.siol.net] 
Sent: Tuesday, February 07, 2017 9:50 AM 
To: martina.lipnik@siol.net 
Subject: Undelivered Mail Returned to Sender 

This is the mail system at host mail.siol.net. 



l'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more 
recipients. lt's attached below. 

For further assistance, please send mail to postmaster. 

lf you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the 
attached returned message. 

The mail system 

<irspep.oe-lj@gov.si>: host maillm.gov.si[84.39.213.42] said: 550 5.1.1 
<irspep.oe-lj@gov.si>: Recipient address rejected: User unknown in virtual 
alias table (in reply to RCPT TO command)Reporting-MTA: dns; mail. siol. net 

X-Postfix-Queue-ID: 10370520BFB 
X-Postfix-Sender: rfc822; martina.lipnik@siol.net 
Arrival-Date: Tue, 7 Feb 2017 09 :49:54 +0100 (CET) 

Final-Recipient: rfc822; irspep.oe-lj@gov.si 
Original-Recipient: rfc822;irspep.oe-lj@gov.si 
Action: failed 
Status: 5. l. 1 
Remote-MTA: dns; maillm.gov.si 
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <irspep.oe-lj@gov.si>: Recipient address 

rejected: User unknown in virtual alias table 

Sporočilo poslal "MARTINA LIPNIK" <martina.lipnik@siol.net> v Tue, 7 Feb 2017 09:49:48 +0100 

Z <Gp.Irsop@gov.si>, <irspep.oe-lj@gov.si>, 
<info@varuh-rs.si> 

Kp: <gp.mop@gov.si>, <pic@pic.si> 

RE: Odgovor IRSOP . 
Spoštovani, 
Ni nam poznan raz log, zakaj ste naša vprašanja naslovili na Inšpektorat irspep.oe-lj@gov.si. 

Ustreznega vsebinskega odgovora nismo prejeli niti od ene niti od druge inšpekcijske 
službe. 

Prav tako nismo seznanjeni s postopkom izvedbe ponovnega nadzora nad domnevno 
nezakonitem rušenjem parka ter domnevno nezakonito gradnjo parkirišča na parceli štev. 
1047 /4, k.o. Spodnja Šiška, čeprav smo prosili za obveščanje o tem. 

Prosimo za odgovor, kot smo postavili vprašanja, saj je od naših zadnjih argumentiranih 
vprašanj javni službi preteklo že več kot 30 dni, še prej pa v več korespondencah nismo 
dobili ustreznega odgovora na vprašanja iz problematike nadzora gradbene inšpekcije, še 
posebej v zadevah urejanja zunanjih površin ter nadzorovanja gradenj raznih vrst objektov, 
tudi s področja gradbeno-inženirskih gradenj - kot smo navedli v dokumentiranih 
vprašanjih v predhodnih dopisih. 

Naše zahteve po vsem razčiščevanju problematike ne morete obravnavati samo kot 
»POBUDO« in jo s tem uvrstiti med neobvezujoče obravnave! 



Društvo za urbano okolje - Odbor za lepšo Staro Šiško 
Predsednica Martina Lipnik 

From: Laura.Simonisek@gov.si [mailto:Laura.Simonisek@gov.si] On Behalf Of 
Gp.Irsop@gov.si 
Sent: Thursday, December 22, 2016 12:59 PM 
To: irspep.oe-lj@gov.si 
Cc: martina.lipnik@siol.net 
Subject: Fw: Odgovor IRSOP 

Pozdravljeni, 

spodnji elektronski dopis vam kot pobudo posredjemo v preučitev in morebitno 
obravnavo. 

Lep pozdrav 

Inšpektorat RS za okolje in prostor misli zeleno. Hvala, ker tega sporočila niste na 
Inspectorate of the Environment and Spatial Planning thinks green. Thank You for 

----- Posredoval Laura Simonišek/lRSOP/MOP/GOV dne 22.12.2016 12:53 -----

Od: 
Za: 
Kp: 
Datum: 
Zadeva: 

"MARTINA LIPNIK" <martina.lipnik@siol.net> 
"'Inšpektorat RS za okolje in prostor"' <gp.irsop@gov.si>, 
<gp.mop@gov.si>, <gp.mju@gov.si>, <info@varuh-rs.si>, <gp.mk@gov.si> 

21 .12.2016 14:42 
FW: Odgovor IRSOP 

Spoštovani, 
Prejeli smo vaš odgovor (v prilogi}, ki ne nasprotuje našim trditvam o vaši napačni uporabi 
zakonodaje, temveč predlaga, da se obrnemo na MOP po razlago zakonodajnih določb. 
Menimo, da za to ni potrebe, kar vam dokazujemo v dopisih v priponkah. 

V zvezi z vašim odgovorom na naše dopise vam ponovno pošiljamo ugovore in ob tem 
zahtevo za ponovni inšpekcijski nadzor. 
Želimo, da nas o ponovitvi in rezultatih inšpekcijskega nadzora na lokaciji tudi obvestite. 
Predmet nadzora je nezakonita rušitev legalno zgrajenega (zaščitenega} objekta 
gradbeno-inženirske vrste (parkovna ureditev, (potencialno javna} zelenica z drevjem in 
grmovnicami in druge urejene površine} in gradnja novega parkirišča, za katero 
ocenjujemo, da je v nasprotju z veljavno zakonodajo (torej nezakonita}. 
Lokacija je na zemljišču pare. št. 1047 /4, k.o. Spodnja Šiška, v Ljubljani. 

Ne strinjamo se z do sedaj opravljenim inšpekcijskim nadzorom, za katerega ste navajali 
napačno argumentacijo vaših zaključkov, kar je razvidno iz priloženega našega gradiva. če se 



motimo, nam to dokažite, sicer menimo, da morate zakonska določila, ki jih naštevamo, 
uveljavljati v praksi. 
Ker gre za tudi v drugih podobnih primerih uporabljeno (po našem mnenju nezakonito, pa 
tudi pomanjkljivo (hierarhično arbitrarno)) prakso vašega inšpektorata, s pogubnimi 
posledicami za javni prostor, vam ponovno pošiljamo naše utemeljitve napačnih ravnanj in 
o vsem ponovno obveščamo MOP, MJU in Urad varuha človekovih pravic. 

LP Martina Lipnik, predsednica društva DUO 

From: "Inšpektorat RS za okolje in prostor" [mailto:gp.irsop@gov.si] 
Sent: Wednesday, November 16, 2016 8:27 AM 
To: "Predsednica društva DUO, Odbor za lepo Staro Šiško, Martina Lipnik" 
Subject: Odgovor IRSOP 



[prilogo »details.txt« je izbrisal Laura Simonišek/lRSOP/MOP/GOV] 



SLOVENUA 
OKOUE IN 

RS OKOUE IN PROSTOR 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 

Predsednica DUO, Odbor za lepo Staro Šllko, 
Ga.,Martlna Lipnik 

martina.lipnlk@slol.net 

številka: 0619-7/2016/12 
Datum: 20. 2. 2017 

T: 01 420 88 

F: 03 425 27 33 

ZADEVA: Odgovor Inšpektorata RS za okolje In prostor 

Spoštovani, 

7.2.2017 smo prejeli vaša elektronska dopisa. Navajate, da vam ni poznan razlog, zakaj smo 
vaša vprašanja naslovili na Inšpektorat irspep.oe-ll@qov.si. Navajate, da niste prejeli 
vsebinskega odgovora niti od ene niti od druge inšpekcijske službe, prav tako pa da niste bili 
seznanjeni s postopkom ponovnega nadzora nad domnevno nezakonitim rušenjem parka ter 
domnevno nezakoniti gradnjo parkirišča . Prosite za odgovor. 

Na podlagi 18. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05 s spremembami) 
vam podajamo naslednje pojasnilo: 

V zvezi z vašimi vprašanji vam je bilo nazadnje odgovorjeno dne 15. 11. 2016, z dopisom št. 
0619-7/2016/7. 

V zvezi z vašimi vprašanji, ki se nanašajo na interpretacijo predpisov vam ponovno 
pojasnjujemo, da gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor ni pristojna za 
posredovanje mnenj, razlag zakonov, uredb, prostorskih aktov, odločanja o izpolnjevanju 
pogojev za pridobitev dovoljenj ali kake druge razlage predpisov iz civilnega prava. 

Vaš elektronski dopis z dne 21 . 12. 2016 pa smo kot pobudo posredovali v preučitev in 
morebitno obravnavo pristojni gradbeni inšpektorici Območne enote Ljubljana na elektronski 
naslov irspep.oe-lj@gov.si. Ne glede na to, da dopis z dne 21.12.2016 ni bil poslan na naslov 
irsop.oe-lj@gov.si je Območna enota Ljubljana Inšpektorata RS za okolje in prostor vaš dopis 
prejela, saj je bil dopis avtomatsko iz elektronskega naslova irspep.oe-lj@goy.si preusmerjen 
na elektronski naslov irsop.oe-ll@gov.si. 

. ' r 
.. 
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Nazadnje pojasnjujemo, da se inšpekcijski postopki vodijo po uradni dolžnosti - in ne na 
zahtevo strank, zaradi varstva javne koristi. Morebitne vloge (t.1. prijave) posameznikov o 
domnevnih nepravilnostih se obravnavajo le kot pobude za morebitno uvedbo inšpekcijskih 
postopkov. V skladu s 24. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/2007 -
ZIN-UPB1) se vlagatelje oziroma prijavitelje na njihovo zahtevo o ukrepih tudi obvesti. 

Po določbah Zakona o inšpekcijskem nadzoru je gradbeni inšpektor dolžan obravnavati prijave, 
pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti, vendar le kot pobude za 
uvedbo inšpekcijskega postopka po uradni dolžnosti. Inšpektor torej začne in vodi in•pekcijski 
postopek po uradni dolžnosti in zaradi javne koristi in ne na zahtevo prijaviteljev, saj pri vlogah 
prijaviteljev inšpektor ne obravnava nikakršnih pravic prijaviteljev, zato je tudi na podlagi 24. 
člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan vlagatelje na njihovo zahtevo zgolj obvestiti o 
svojih ukrepih. 

Lepo pozdravljeni 

Pripravila: 

Vesela Baroš, 
gradbena inšpektorica 

Vročiti: 

- naslov (na elektronski naslov martina.lipnik@siol.net) 
V vednost: 

Dragica Hržica, 
lavna ln•pektorica Inšpektorata 

RS za okolje In prostor 

Območna enota Ljubljana (na elektronski naslov irsop.oe-lj@gov.si) 
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REPUBLIKA SLOVENUA 
MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR 

INŠPEKTORAT RS ZA OKOUE IN PROSTOR 

OBMOČNA ENOTA UUBUANA 

Vožarski pot 12, 1000 Ljub!Jana 

številka: 
Datum: 

06121-175/2017-5 
14.03.2017 

ZADEVA: OBVESTILO 

Spoštovani, 

. , 

T:01 420 44 88 
F:03 425 27 33 

Dne 22. 12. 2016 smo prejeli vašo pobudo za obravnavanje prijave glede rušitve gradbeno
inženirskega objekta (parkovna ureditev) in gradnje novega parkirišča na zemljišču s pare. št. 
1047/4 k.o. Spodnja Šiška. 
Na podlagi 17 . člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru vas obveščamo o ugotovitvah Inšpektorata 
RS za okolje in prostor, OE Ljubljana, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana glede izvedenih posegov na 
zemljišču s parc.št. 1047/4 k.o. Spodnja Šiška. Gradbena inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in 
prostor je v letu 2015 v zvezi z ureditvijo parkirišča na zemljišču s pare. št. 1047/4 k.o. Spodnja 
Šiška vodila inšpekcijski postopek po uradni dolžnosti. V ugotovitvenem postopku je bilo 
ugotovljeno, da se na zemljišču s parc.št. 1047/4 k.o. Spodnja Šiška niso izvajali nobeni gradbeni 
posegi, ki bi predstavljali gradnjo objekta v smislu zakonskih določb Zakona o graditvi objektov. 
Zemljišče je prazno in utrjeno ter označeno s opozorilnim trakom oziroma ograjo, ki pa ne 
predstavlja gradbišča v smislu gradbenih predpisov oziroma tovrstno zemljišče ne predstavlja 
kršitve Zakona o graditvi objektov. Glede na to, da v ugotovitvenem postopku ni bila ugotovljena 
kršitev Zakona o graditvi objektov je gradbena inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor, 
postopek ustavila. 
Dne 22. 12. 2016 smo prejeli pobudo za izvedbo ponovnega inšpekcijskega ogleda in 
obravnavanje prijave glede rušitve gradbeno-inženirskega objekta (parkovna ureditev) in gradnje 
novega parkirišča na zemljišču s pare. št. 1047/4 k.o. Spodnja Šiška. Dne 14. 03. 2017 je bil 
opravljen kontrolni inšpekcijski ogled na zemlj išču s pare. št. 1047/4 k.o. Spodnja Šiška. Na kraju 
samem je bilo ugotovljeno, da se na predmetnem zemljišču ne izvaja nobena gradnja objekta ter 
da je stanje zemljišča glede na inšpekcijski ogled z dne 22. 12. 2015 nespremenjeno. Glede na to, 
da pri ponovnem kontrolnem inšpekcijskem ogledu z dne 14. 03. 2017 ni bila ugotovljena kršitev 
zakonskih določb Zakona o graditvi objektov, se je na kraju samem postopek ustavil na podlagi 28. 
člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru. 

Vročiti : 
- martina.lipnik@siol.net -po elektron · 
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