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ZADEVA: Odgovor Inšpektorata RS za okolje in prostor

Spoštovani,
9. 11. 2016 smo prejeli vaš elektronski dopis naslovljen kot »URGENCA Odgovor inšpektorata
na vprašanja v uradu varuha CP«, v katerem navajate, da v zvezi z e-dopisom z dne 6. 1O. 2016
in predhodnega z dne 28. 6. 2016, niste prejeli nobenega odgovora. Prosite nas, da vam
nemudoma argumentirano, podprto z dokazili iz zakonskih določb, odgovorimo na vaše
pripombe k našim izhodiščem za naše delo.
Na podlagi 18. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05 s spremembami)
vam podajamo naslednje pojasnilo:
Pojasnjujemo vam, 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.
V zvezi s prioritetami dela gradbene inšpekcije pojasnjujemo, da gradbeni inšpektorji pri
obravnavi prijav, pri vodenju inšpekcijskih postopkov in pri opravljanju upravnih izvršb po
določilih veljavne zakonodaje upoštevajo predvsem javno korist in javni interes. Namen interne
metodologije razvrščanja in določanja prioritet je zagotavljanje učinkovitejšega delovanja
gradbene inšpekcije pri izvajanju njene prvenstvene naloge, to je zagotavljanje spoštovanja
zakonov in podzakonskih predpisov na področju prostora in sicer poenoteno glede na
pomembnost po celi Sloveniji, brez morebitnih zunanjih vplivov in pritiskov na inšpekcijske
postopke.
Pri obravnavi prijav in pri vodenju inšpekcijskih postopkov se upoštevajo naslednji parametri:
faznost gradnje, vrsta kršitve (nelegalna gradnja, neskladna gradnja, ... ), zahtevnost objekta
(zahtevni objekt, manj zahtevni objekt, nezahtevni objekt, enostavni objekt), vrsto objekta (javni
objekti kot so šole, bolnišnice, vrtci. .. , industrijski objekt, večstanovanjski objekt, stanovanjski
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