
Izvleček komentarjev k dopisu IRSOP, z dne 9.1.2019: 
 

 
 

1. dokazovanja problemov so že večletna in obsežna 
2. z ogleda na terenu in iz fotoposnetkov stanja se vidi, da je površina asfaltirana, na njej parkirajo 

avtomobili. 
3. S strain IRSOP je bilo že večkrat odgovorjeno, odgovori so vsi nezadostni, kar je bilo javljeno tudi 

Uradu Varuhinje človekovih pravic, ki je podal uradno mnenje, o katerem je obveščena inšpekcija 
4. na lokaciji je bila parkovna ureditev, gradbeno inženirski objekt št. kategorizacije 24122 
5. parkira se lahko legalno na urejenem parkirišču, parkirišče je gradbeno-inženirski objekt, 

klasifikacija št. 21122, kadar gre za samostojno parkirišče z lastno rampo za uvoz 
6. na zemljišču sta najmanj dve vrsti objektov, in sicer CC-SI klasifikacija št. 24122 in št. 21122, 

poleg tega potekajo preko parcele še objekti komunalnih vodov, klasifikacijska skupina št. 222 
(razvidno iz javnih evidenc) 

7. kaj naj bi ta opredelitev pomenila? v okolici so prav tako različne vrste objektov, vsako s svojo 
klasifikacijo, zato taka pavšalna opredelitev ni na mestu (gre za navedbo: Zemljišče je enako 
urejeno, kot okolica…) 

8. naš ugovor na "odstop vloge" mestni inšpekciji se je nanašal na tip in razvrstitev nelegalnega 
objekta na obravnavani parceli, na nelegalnost izvedenih posegov po letu 2011, ki presegajo 
pristojnosti občinske inšpekcije; skladnosti s prostorskimi akti nismo izpostavljali kot ključen 
problem, pač pa neskladnost z izdanimi gradbenimi dovoljenji in s soglasji pristojnih služb 

9. navedene vsebine, ki smo jih izpostavljali v svojih pritožbah, so predvsem vezane na 
NELEGALNOST zatečenega stanja, to je nelegalno odstranjene parkovne ureditve in nelegalno 
gradbeno obdelane površine za parkiranje - parkirišča; zatečeno stanje je na terenu obstoječe kot 
nelegalno že nekaj let, kljub temu gradbena inšpekcija noče ukrepati 

10. izrečena utemeljitev je z naše strani oporekana, dokazovali smo, da ni skladna s predpisi 
11. na navedbe teh členov in predpisov smo  ugovarjali z utemeljitvami (na katere nismo prejeli 

argumentiranih zavrnitev s strani inšpekcije), ker niso upoštevali dejanskega stanja na lokaciji in 
nelegalnosti gradnje 

12. leta 2012 površina parcele št. 1047/4, K.O. Spodnja Šiška, še ni bila uradno priključena območju 
varovanega spomenika, taka uradna opredelitev je nastopila šele leta 2014; nelegalna ureditev na 
zemljišču, brez gradbenih dovoljenja ali predpisanih soglasij za rušenje parkovne ureditve (za 
parkovno ureditev na parceli je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za to ureditev 
pristojna kulturno-varstvena služba izdala soglasje, za rušenje te ureditve pa nikoli!); enako 
umanjkanje soglasja velja za novogradnjo za potrebe parkiranja, saj ni bilo nikoli zaprošeno; 
pristojni zavod je že takoj po spremembah na terenu obvestil gradbeno inšpekcijo, da ukrepa, ta 
pa "gradnje na parceli ni zaznala?!", ker je bilo že vse zgrajeno (nelegalno), kar inšpekcija še do 
danes ni sposobna ugotoviti! 

 
Izvleček pripravila Martina Lipnik, u.d.i.a., predsednica društva DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško 
 


