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Prejeli smo vaša ponovna pisanja v zvezi z domnevnimi problemi glede stanja okrog Stare cerkve v 
Šiški, ob Celovški cesti v Ljubljani, predvsem na zemljišču s pare. št. 1047/4 k.o. Spodnja Šiška. 
Ponovno opisujete svoja stališča, za katera v zvezi z ugotovitvami gradbene inšpekcije ni nikakršne 
podlage v dejanskem stanju. Pisanja ste v drugi polovici lanskega leta pošiljala na naslove več 
državnih organov. 

Na vaše, vedno enake trditve oziroma zahteve, da gradbeni inšpektor izreče ukrep, ste prejeli že več 
odgovorov Inšpektorata RS za okolje in prostor. Eden zadnjih je dopis IRSOP št. 070-4/2017/22 z 
dne 13.3.2018. 

Ker vam je bilo že večkrat odgovorjeno, odgovorov ne ponavljamo. Ponovimo le, da je gradbeni 
inšpektor postopek zaključil že v letu 2015, ker je ugotovil, da je zemljišče urbane namembnosti (po 
veljavnih občinskih prostorskih aktih), urejeno je deloma kot zelenica, deloma pa utrjeno in je na tem 
delu možno občasno parkiranje osebnih avtomobilov. Na zemljišču ni objekta, tako tudi ni razlogov za 
ukrepanje gradbenega inšpektorja. Zemljišče je urejeno na enak način in je enakega izgleda, kot so 
okoliška zemljišča. Stanje je danes enako. 

Glede na to, da v dopisih sedaj polemizirate tudi z odločitvijo gradbene inšpektorice, ki je z dopisom št. 
06121-497/2018 z dne 23.10.2018 vaše prijave o domnevnih nepravilnostih pri opisani ureditvi 
zemljišča, v delu, v katerem se prijave nanašajo na vprašanja skladnosti izvedenih del s prostorskimi 
izvedbenimi akti občine in drugimi predpisi občine, odstopila v pristojno obravnavo Mestni občini 
Ljubljana, vam podajamo le kratek odgovor v zvezi s tem. 

Ker gre pri navedenih vsebinah, glede vprašanj skladnosti izvedenih del z občinskimi akti, za stvarno 
pristojnost Mestne občine Ljubljana, ji je gradbena inšpektorica zadevo utemeljeno odstopila v 
obravnavo. V navedenem dopisu z dne 23.10.2018, ki ste ga prejeli v vednost, je inšpektorica 
zapisala tudi člene in predpise, ki so podlaga za njen odstop, zato jih ne navajamo ponovno. 
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Glede vaših stalnih ponavljanj, da je z izvedenimi deli degradiran kulturni spomenik - cerkev, lahko le 
ponovimo, da je Inšpektorat RS za kulturo in medije, ki je pristojen za nadzor nad izvrševanjem določil 
odloka Vlade RS, s katerim je cerkev razglašena za kulturni spomenik, že v letu 2012 uvedel 
inšpekcijski postopek in kršitev odloka pri izvedbi obravnavanih del ni ugotovil. 

Lep pozdrav, 

Vročiti 

naslovnici s povratnico 

Srečko Valič 
Inšpektor svetnik 

MOP, zveza št. 060-12/2017, na e-naslov: gp.mop@gov.si 
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