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Subject: nedovoljena gradnja ‐ postopkovna nepravilnost inšpekcije_parcela_1047/4_k.o. Spodnja
šiška
From: "MARTINA LIPNIK" <mar na.lipnik@siol.net>
Date: 24/03/2020, 15:30
To: <gp.ijs@gov.si>, <info@varuh‐rs.si>
CC: <info@zvkds.si>, "'gp.mop'" <gp.mop@gov.si>, <glavna.pisarna@ljubljana.si>
Spoštovani,
Ponovno se obračamo na vas v zadevi nelegalne gradnje na območju spomenika kulturne dediščine na parceli št.
1047/4, k.o. Spodnja Šiška, v Ljubljani.
Gradbena inšpekcija v tej zadevi že nekaj časa napačno uporablja materialno pravo, in tudi delno iz tega razloga
zavrača nadaljnjo obravnavo zadeve.
Da gre za napačno uporabo materialnega prava je razvidno tudi iz opredelitve v stališču inšpektorata Mestne občine
Ljubljana – v prilogi.
Kljub temu uradnemu stališču (poleg stališča prijavitelja, ki je dokazoval nepravilno uporabo materialnega prava po
strokovni preveritvi situacije in predpisov, in poleg statusa kulturne dediščine nepremičnine) inšpektorat (IRSOP) ne
preverja ponovno situacije na lokaciji in ne ukrepa pro uzurpatorju.
Ker ne nadaljuje postopka »odstopa zadeve« nazaj v svoji pristojnos , se ne strinjamo s stališčem, da je »zadeva«
zaključena in menimo, da gre za nepravilno in pomanjkljivo zaključen inšpekcijski postopek.
Prilagamo dokumentacijo s stališči inšpekcijskih služb.
V prilogah so naslednji dokumen :
– IRSOP odstopa zadevo na MO Ljubljana ‐ 23.10.2018
– IRSOP odgovarja prijavitelju (DUO) ‐ 9.1.2019
– upravna inšpekcija pojasnjuje prijavitelju ‐ 29.7.2019
– mestna inšpekcija pojasnjuje prijavitelju ‐ 2.8.2019
Številka:061-1347/2018-13
dne 31.07.2019 smo opravili inšpekcijski pregled na kraju samem, ob kateremu smo ugotovili, da ne gre za zadevo iz pristojnosti Inšpektorata MOL, saj
je s pregledom ugotovljeno, da gre za utrjeno površino, ki se uporablja kot parkirišče, do katerega je omejen dostop z zapornico, gre pa za samostojno
parkirišče, katero po klasifikaciji 21122 ni enostaven objekt. Zavezancu je bil izdan sklep o ustavitvi postopka iz pristojnosti Inšpektorata MOL, zadeva
pa je bila z dokumentom 061-1347/2018-11, skupaj z zapisnikom o pregledu odstopljena v pristojno reševanje Inšpektoratu RS za okolje in prostor.

– IRSOP pojasnjuje prijavitelju zavrnitev obravnave, zaključi zadevo brez ustrezne reakcije na dopis inšpekcije mestne
občine Ljubljana o zavrnitvi odstopa zadeve in vračanju zadeve na IRSOP ‐ 11.3.2020
Rezultat – nepravilno zaključena zadeva vzdržuje pro pravno stanje na terenu, državne javne službe niso opravile
svojega dela; ob tem so nepravilno uporabljale materialno pravo, kljub opozorilom tega niso ni ustrezno
argumen rano zavrnile, ni popravile nepravilnos .
Prosimo, da ravnanje IRSOP ustrezno uredite.
S spoštovanjem
Za društvo DUO, Odbor za lepšo Staro Šiško
Predsednica
Mar na Lipnik, u.d.i.a.
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Subject: Odgovor IRSOP
From: "Služba za skupne in pravne zadeve" <gp.irsop@gov.si>
Date: 12/03/2020, 16:48
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To: "Gospa Mar na Lipnik" <Mar na.Lipnik@siol.net>
Attachments:
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