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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. 7.07/2017-2-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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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.oelj@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. 06121-175/20171. Ker se je pobuda z dne 21. 12. 2016 nanašala na zadevo, o kateri je že bil oodločeno, je bila leta 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:
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Vesela Baroš,
gradbena inšpektorica
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Dragica Hržica,
glavna inšpektorica Inšpektorata
RS za okolje in prostor

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

Vročiti:

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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