Spletna pošta - Telekom Slovenije

10014390@users.siol.net

RE: Dopis Varuha človekovih pravic - URGENCA - UGOVOR

Od : MARTINA LIPNIK <martina.lipnik@siol.net>

Pet, 25. maj. 2018 17:58

Zadeva : RE: Dopis Varuha človekovih pravic - URGENCA - UGOVOR

1 priloga

Za : gp irskm <gp.irskm@gov.si>
Cc : 'Boris Vičič' <boris.vicic@zvkds.si>, gp ijs <gp.ijs@gov.si>, gp irsop <gp.irsop@gov.si>,
info@varuh-rs.si, ipop@ipop.si, irsop oe-lj <irsop.oe-lj@gov.si>, pic@pic.si, 'Tajništvo OE
Ljubljana' <tajnistvo.lj@zvkds.si>, varuh@varuh-rs.si
Spoštovani,
Velja še dodatno še vedno danes, tako kot v letu vašega ogleda na terenu 2012
, da je zemljišče del območja, ki je »območje kulturne
dediščine - an čnega vodovoda« in kjer se tudi »enostavni objek « ne smejo ruši ali »postavi v prostor« brez soglasja pristojnega organa za
varstvo kulturne dediščine, kar se v primeru rušenja parkovne ureditve in izvedbe parkirnih površin ni upoštevalo! Tudi to bi morala inšpekcijska služba
ugotovi že takrat, kakor tudi danes.

Evidenčna številka

Evidenčna številka dediščine 14891
Ime Ljubljana

- Antični vodovod pod Šišenskim hribom
najdišče

Režim arheološko

LP Mar na Lipnik,
predsednica DUO, Društvo za urbano okolje, Odbor za lepšo Staro šiško

From : MARTINA LIPNIK [mailto:martina.lipnik@siol.net]
Sent: Friday, May 25, 2018 4:35 PM
To: 'gp.irskm@gov.si'
Cc: 'Boris Vičič'; 'gp.ijs@gov.si'; 'gp.irsop@gov.si'; 'info@varuh-rs.si'; 'ipop@ipop.si'; 'irsop.oe-lj@gov.si'; 'pic@pic.si'; 'Tajništvo OE Ljubljana';
'varuh@varuh-rs.si'
Subject: RE: Dopis Varuha človekovih pravic - URGENCA - UGOVOR
Importance: High

SPOŠTOVANI,

UGOVOR:
* (Odlok o spremembah…, U.L. RS št. 88/2014), »vplivno območje
Naknadno je bilo leta 2014 spomeniku določeno povečanje obsega
spomenika«, v okviru tega se nahaja tudi obravnavana parcela.
, saj so bila vsa dela
Ker je bilo »vplivno območje« določeno naknadno (kasneje, kot ste opravili vaš postopek), je treba postopek ponoviti
na rušitvi parkovne ureditve in njenega drevja ter pozidava terena za potrebe parkirišča izvedena nezakonito
,
JE VSE ŠE DANES »ČRNA GRADNJA« , kar je treba sanirati v skladu z danes veljavnimi predpisi
– predvidoma
vzpostaviti nazaj prvotno ureditev, ko
t je bila izvedena po zazidalnem načrtu in ustreznih gradbenih
dovoljenjih .
Podatki o tem so bili že predloženi ZVKDS in drugim, po potrebi jih lahko predstavimo ponovno.
Prilagamo podatke o situaciji v uradnih ak h.
*h ps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-3553/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-razglasitvi-del-arhitekta-jozetaplecnika-v-ljubljani-za-kulturne-spomenike-drzavnega-pomena

3553. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za
kulturne spomenike državnega pomena, stran 9979.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada
Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike
državnega pomena (U.L. št. 88/2014

)

1. člen
V Odloku o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 51/09) se

člena spremeni tako, da se glasi:

tretji odstavek 13.

1047/4, 1337, 1338,
»(3) Spomenik obsega nepremičnine: stavbo št. 1432, k. o. 1740 – Spodnja Šiška, in parcele št. 1027/3, 1029/3,
1339 (severni del parcele severozahodno ob cerkvi), 1340/3 in 1446/1 (zahodni del parcele ob parcelah št.
1047/4, 1029/3 in 1338, vse k. o. 1740 – Spodnja Šiška, vzhodno od cerkve), vse k. o. 1740 – Spodnja Šiška.«.
V petem odstavku 13. člena se pika v zadnji alineji nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»– nepozidano območje spomenika.«.
2. člen

V drugem odstavku 55. člena se za besedilom »16. julija 2008« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedilom »15. septembra 2008« doda besedilo »in 30. maja
2014«.

3. člen

Pristojno sodišče v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US,
90/12 in 111/13) v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega spomenika na nepremičninah, navedenih v spremenjenem tretjem odstavku 13. člena
odloka, razen na parcelah št. 1337 in 1338, obe k. o. 1740 – Spodnja Šiška, pri katerih je status kulturnega spomenika že zaznamovan.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62000-3/2014
Ljubljana, dne 4. decembra 2014
EVA 2014-3340-0024

Vlada Republike Slovenije
Dr. Miroslav Cerar l.r.
predsednik

LP Mar na Lipnik
From : Damjana.Pinosa@gov.si [mailto:Damjana.Pinosa@gov.si] On Behalf Of gp.irskm@gov.si
Sent: Friday, May 25, 2018 3:06 PM
To: MARTINA LIPNIK
Cc: 'Boris Vičič'; gp.ijs@gov.si; gp.irskm@gov.si; gp.irsop@gov.si; info@varuh-rs.si; ipop@ipop.si; irsop.oe-lj@gov.si; pic@pic.si;
'Tajništvo OE Ljubljana'; varuh@varuh-rs.si
Subject: RE: Dopis Varuha človekovih pravic - URGENCA
Spoštovani,
prejeli smo vaše spodnje elektronsko sporočilo in vas obveščamo, da je na IRSKM že leta 2012 potekal inšpekcijski postopek v predmetni zadevi, pri
katerem je bilo ugotovljeno, da je bilo asfaltiranje izvedeno na zemljišču s parc. št. 1047/4 k.o. Spodnja Šiška, ki ga navajate tudi v vašem sporočilu,
torej izven območja predmetnega zaščitenega kulturnega spomenika. Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne
spomenike državnega pomena (Ur.l. RS, št. 51/2009-2500) namreč v 13. členu v prvi točki določa, da se za kulturni spomenik (KS) državnega pomena
razglasi enota Ljubljana - Cerkev sv. Jerneja v Šiški (EŠD 2000), v tretji točki pa določa, da spomenik obsega parceli št. 1337 in 1338, obe k.o. Spodnja
Šiška, ter nadalje v peti točki, da so varovani elementi spomenika: stavba v celoti, vključno z namembnostjo, Plečnikovi dodani zunanji detajli in
stopnišče s svetilnikom in z vrtnoarhitekturnimi elementi. Iz navedenega sledi, da z izvajanjem predmetnih gradbenih del ni bilo poseženo v kulturni
spomenik.
Lep pozdrav,

Inšpektorat RS za kulturo in medije
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RE: Dopis Varuha človekovih pravic - URGENCA - UGOVOR

Od : MARTINA LIPNIK <martina.lipnik@siol.net>

Pet, 25. maj. 2018 16:35
1 priloga

Zadeva : RE: Dopis Varuha človekovih pravic - URGENCA - UGOVOR
Za : gp irskm <gp.irskm@gov.si>
Cc : 'Boris Vičič' <boris.vicic@zvkds.si>, gp ijs <gp.ijs@gov.si>, gp irsop <gp.irsop@gov.si>,
info@varuh-rs.si, ipop@ipop.si, irsop oe-lj <irsop.oe-lj@gov.si>, pic@pic.si, 'Tajništvo OE
Ljubljana' <tajnistvo.lj@zvkds.si>, varuh@varuh-rs.si
SPOŠTOVANI,

UGOVOR:
Naknadno je bilo leta 2014 spomeniku določeno povečanje obsega
* (Odlok o spremembah…, U.L. RS št. 88/2014), »vplivno območje
spomenika«, v okviru tega se nahaja tudi obravnavana parcela.
, saj so bila vsa dela
Ker je bilo »vplivno območje« določeno naknadno (kasneje, kot ste opravili vaš postopek), je treba postopek ponoviti
na rušitvi parkovne ureditve in njenega drevja ter pozidava terena za potrebe parkirišča izvedena nezakonito
,
JE VSE ŠE DANES »ČRNA GRADNJA« , kar je treba sanirati v skladu z danes veljavnimi predpisi
– predvidoma
vzpostaviti nazaj prvotno ureditev, ko
t je bila izvedena po zazidalnem načrtu in ustreznih gradbenih
dovoljenjih .
Podatki o tem so bili že predloženi ZVKDS in drugim, po potrebi jih lahko predstavimo ponovno.
Prilagamo podatke o situaciji v uradnih ak h.
*h ps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-3553/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-razglasitvi-del-arhitekta-jozetaplecnika-v-ljubljani-za-kulturne-spomenike-drzavnega-pomena

3553. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike
državnega pomena, stran 9979.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada
Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike
državnega pomena (U.L. št. 88/2014

)

1. člen
V Odloku o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 51/09) se

člena spremeni tako, da se glasi:

tretji odstavek 13.

1047/4, 1337, 1338,
»(3) Spomenik obsega nepremičnine: stavbo št. 1432, k. o. 1740 – Spodnja Šiška, in parcele št. 1027/3, 1029/3,
1339 (severni del parcele severozahodno ob cerkvi), 1340/3 in 1446/1 (zahodni del parcele ob parcelah št.
1047/4, 1029/3 in 1338, vse k. o. 1740 – Spodnja Šiška, vzhodno od cerkve), vse k. o. 1740 – Spodnja Šiška.«.
V petem odstavku 13. člena se pika v zadnji alineji nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»– nepozidano območje spomenika.«.
2. člen

V drugem odstavku 55. člena se za besedilom »16. julija 2008« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedilom »15. septembra 2008« doda besedilo »in 30. maja
2014«.

3. člen

Pristojno sodišče v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US,
90/12 in 111/13) v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega spomenika na nepremičninah, navedenih v spremenjenem tretjem odstavku 13. člena
odloka, razen na parcelah št. 1337 in 1338, obe k. o. 1740 – Spodnja Šiška, pri katerih je status kulturnega spomenika že zaznamovan.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62000-3/2014
Ljubljana, dne 4. decembra 2014
EVA 2014-3340-0024

Vlada Republike Slovenije
Dr. Miroslav Cerar l.r.
predsednik

LP Mar na Lipnik
From : Damjana.Pinosa@gov.si [mailto:Damjana.Pinosa@gov.si] On Behalf Of gp.irskm@gov.si
Sent: Friday, May 25, 2018 3:06 PM
To: MARTINA LIPNIK
Cc: 'Boris Vičič'; gp.ijs@gov.si; gp.irskm@gov.si; gp.irsop@gov.si; info@varuh-rs.si; ipop@ipop.si; irsop.oe-lj@gov.si; pic@pic.si; 'Tajništvo OE
Ljubljana'; varuh@varuh-rs.si
Subject: RE: Dopis Varuha človekovih pravic - URGENCA
Spoštovani,
prejeli smo vaše spodnje elektronsko sporočilo in vas obveščamo, da je na IRSKM že leta 2012 potekal inšpekcijski postopek v predmetni zadevi, pri
katerem je bilo ugotovljeno, da je bilo asfaltiranje izvedeno na zemljišču s parc. št. 1047/4 k.o. Spodnja Šiška, ki ga navajate tudi v vašem sporočilu,
torej izven območja predmetnega zaščitenega kulturnega spomenika. Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne
spomenike državnega pomena (Ur.l. RS, št. 51/2009-2500) namreč v 13. členu v prvi točki določa, da se za kulturni spomenik (KS) državnega pomena
razglasi enota Ljubljana - Cerkev sv. Jerneja v Šiški (EŠD 2000), v tretji točki pa določa, da spomenik obsega parceli št. 1337 in 1338, obe k.o. Spodnja
Šiška, ter nadalje v peti točki, da so varovani elementi spomenika: stavba v celoti, vključno z namembnostjo, Plečnikovi dodani zunanji detajli in
stopnišče s svetilnikom in z vrtnoarhitekturnimi elementi. Iz navedenega sledi, da z izvajanjem predmetnih gradbenih del ni bilo poseženo v kulturni
spomenik.
Lep pozdrav,

Inšpektorat RS za kulturo in medije
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