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Zadeva: vloga ‐ Poziv državnemu pravobranilstvu za vložitev pritožbe na OVS za BŠP in za uvedbo
nadzora nad nepravilnostmi pri izvajanju nadzora za okolico cerkve sv Jerneja
Od: "MARTINA LIPNIK" <mar na.lipnik@siol.net>
Datum: 28.4.2017 12:52
Za: <vlozisce.dprs@dp‐rs.si>, <urad.dprs@dp‐rs.si>
Kp: <sekretariat.dprs@dp‐rs.si>
Spoštovani
Ker se na področju nepremičnin, varovanih kot kulturni spomeniki ter kulturna dediščina, vztrajno
dogajajo nepravilnosti, katere državljani nemočno opazujemo, se zaradi njih razburjamo in žalostimo,
ukrepati pa ne moremo, se obračamo zaradi zadnjih dogodkov na Državno pravobranilstvo, in upamo, da
bo učinkovito ukrepalo. Če do tega ne bo prišlo, je bodočnost ohranjanja kulturnih kvalitet, in s tem
narodnega bogastva, še toliko bolj ogrožena.
1. V zvezi z aktivnostmi, ki se odvijajo glede gradenj na lokaciji »Plečnikovega stadiona« (gre
namreč za NOVOGRADNJO, in ne za OHRANJANJE in VZDRŽEVANJE, kar zahteva Odlok (o
Plečnikovih spomenikih)), pozivamo pristojne državne službe, da preverijo, kako je mogoče, da
se s strani ZVKDS izdaja tako sporno soglasje, ki je v očitnem nasprotju z odlokom, na podlagi
katerega soglasje izdajajo. Ocenjujemo, da je Državno pravobranilstvo dolžno, v primeru
podanega suma o nepravilnostih, ugotavljati, da so bile pri izdaji soglasja kršene določbe v škodo
javne koristi. Na podlagi 4. Odstavka 229. Člena ZUP lahko državno pravobranilstvo vloži
pritožbo.
Podajamo torej Poziv državnemu pravobranilstvu za vložitev pritožbe na OVS (okoljevarstveno
soglasje), ki je bilo pravkar izdano na projekt Bežigrasjki športni park (BŠP). Po mednarodni in
slovenski zakonodaji je potrebno za tako velik projekt, kot je BŠP, v sklopu priprave okoljevarstvenega
soglasja (OVS) pripraviti tudi oceno vplivov predvidenih posegov na kulturno dediščino. Glede na to,
da je bilo OVS izdano, so bili le ti očitno PONOVNO ocenjeni kot sprejemljivi, čeprav predpisani
varstveni režim iz Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike
državnega pomena za spomenik državnega pomena Bežigrajski stadion na lokaciji, kjer je predviden BŠP,
ni upoštevan.
Čas za pritožbe na izdano OVS (okoljevarstveno soglasje ARSO, ki vključuje tudi problematiko varstva
kulturne dediščine), je do 8. Maja.

2. Podajamo tudi Poziv državnemu pravobranilstvu za uvedbo nadzora nad nepravilnostmi pri
izvajanju nadzora, razpolaganju in vzdrževanju »vplivnega območja« spomenika cerkev sv.
Jerneja v Spodnji Šiški, zemljišče parc. Št. 1047/4, k.. Spodnja šiška.
Problem je vzdrževanje »vplivnega območja« spomenika (med njimi na zemljišču parcelna št. 1047/4,
k.o. Spodnja Šiška) in pomanjkljivo reagiranje inšpekcijske službe »gradbene inšpekcije«, in nadrejenega
Ministrstva za okolje in prostor. Na nepravilnosti je opozorila Kulturna inšpekcija, predala po
predpisanem postopku zadevo gradbeni inšpekciji, ta pa kljub intervencijam s strani prizadete javnosti,
vztrajno odklanja vsako odgovornost za ukrepanje glede
-nepravilno odstranjene parkovne ureditve, ter
-nezakonito izvedenih del za parkirne površine.
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Dodatne eventualno potrebne dokazne materiale (predvsem za točko 2.) bomo posredovali po potrebi.

S spoštovanjem
Predsednica Društva za urbano okolje (DUO),
Odbor za lepšo Staro Šiško
Martina Lipnik, u.d.i.a.
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