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Predsednica društva DUO, Odbor za lepo Staro Šiško
Ga. Martina Lipnik
Elektronski naslov: martina.lipnik@siol.net

številka: 070-4/2017/19
Datum: 8. 9. 2017

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

Spoštovani!
Inšpektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP) je 22. 8. 2017 s strani Ministrstva za
okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) prejel dopis 060-12/2017/9 z dne 18. 8. 2017. V prilogi dopisa
so pobude Martine Lipnik, ki jih je 9. 8. 2017 in 1O. 8. 2017 posredovala MOPu. MOP nam je
predmetni vlogi posredoval v pristojno reševanje ter nas zaprosil, da ukrepamo v okviru svojih
pooblastil, posredovane dopise pregledamo in na morebitna še neodgovorjena vprašanja stranki
odgovorimo ter da ji ponovno pojasnimo stanje zadeve in pristojnosti inšpektorata glede ukrepanja v
predmetni zadevi, odgovor pa posredujemo tudi njim v vednost. Dne 8. 9. 2017 smo v vednost prejeli
dopis MOP 060-12/2017/12.
Na podlagi 18.

člena

Uredbe o upravnem poslovanju podajamo naslednje pojasnilo.

Gradbeni inšpektor oziroma IRSOP je pobudnico o svojih ugotovitvah večkrat obvestil, in sicer z
dopisi št. 0619-7/2016/7 z dne 15.11.2016, 0619-7/2016/9 z dne 22. 12. 2016, 0619-7/2016/12 z
dne 20.2.2017, 06121-175/2017-5 z dne 14.3.2017 in 070-4/2017/2 z dne 15.3.2017. Prav tako
smo na splošni ravni 14.6.2016 Varuhu človekovih pravic podali pojasnilo, št. 0619-7/2016-3, s
katerim je bila pobudnica, kolikor je nam znano, seznanjena. Prav tako so bila pobudnici podana
pojasnila na sestanku z dne 12.5.2016, ki ga je organiziral Varuh človekovih pravic. Dodatno
natančno obvestilo št. 070-4/2017/12 smo pobudnici poslali 14. 4. 2017, zadnji odgovor št. 0704/2015-15 pa dne 10.8.2017. O ukrepanju IRSOP v zvezi s posegi na zemljišču s pare. št. 1047/4,
k.o. Spodnja Šiška je bila pobudnica tako večkrat obveščena.
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Glede na to, da v inšpekcijskih postopkih gradbenega inšpektorja od našega zadnjega odgovora
1O. 8. 2017 ni bilo novih dejstev, v zvezi z obstoječimi dejstvi pa je pobudnica prejela ustrezne
odgovore, ter da iz delovnega področja IRSOP ni neodgovorjenih vprašanj, menimo, da je bilo
pobudnici iz pristojnosti gradbene inšpekcije korektno odgovorjeno.
V zvezi s pristojnostjo gradbene inšpekcije pojasnjujemo, da gradbena inšpekcija IRSOP na podlagi
26. člena Zakona o graditvi objektov izvaja inšpekcijski nadzor nad gradnjo, zgrajenimi objekti in
uporabo le-teh. Gradbena inšpekcija IRSOP ni pristojna za posredovanje mnenj, razlag zakonov,
uredb, prostorskih aktov ali odločanja oziroma presojanja ustreznosti zakonskih podlag.
Nazadnje še pojasnjujemo, da organ ni dolžan v nedogled pripravljati odgovore, temveč le, dokler je
zadeva še smiselna oziroma smotrna - vsebine izčrpane (dopis MJU št. 020-401/2014/87 z dne
3.9.2015). V zvezi s posegi na zemljišču s pare. št. 1047/4, k.o. Spodnja Šiška so bila iz delovnega
področja gradbene inšpekcije pobudnici podana vsa pojasnila.
Lepo pozdravljeni,
Pripravila:
Vesela Baroš,
gradbena inšpektorica
glavna inšpektorica Inšpektorata
RS za okolje in prostor

Vročiti:

Ga. Martina Lipnik (na elektronski naslov martina.lipnik@siol.net)
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (na elektronski naslov
gp.mop@gov.si)
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