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ZADEVA: Odgovor Inšpektorata RS za okolje in prostor 

Spoštovani, 

7.2.2017 smo prejeli vaša elektronska dopisa. Navajate, da vam ni poznan razlog, zakaj smo 
vaša vprašanja naslovili na Inšpektorat irspep.oe-lj@qov.si. Navajate, da niste prejeli 
vsebinskega odgovora niti od ene niti od druge inšpekcijske službe, prav tako pa da niste bili 
seznanjeni s postopkom ponovnega nadzora nad domnevno nezakonitim rušenjem parka ter 
domnevno nezakoniti gradnjo parkirišča. Prosite za odgovor. 

Na podlagi 18. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05 s spremembami) 
vam podajamo naslednje pojasnilo: 

V zvezi z vašimi vprašanji vam je bilo nazadnje odgovorjeno dne 15. 11. 2016, z dopisom št. 
0619-7/2016/7. 

V zvezi z vašimi vprašanji, ki se nanašajo na interpretacijo predpisov vam ponovno 
pojasnjujemo, da gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor ni pristojna za 
posredovanje mnenj, razlag zakonov, uredb, prostorskih aktov, odločanja o izpolnjevanju 
pogojev za pridobitev dovoljenj ali kake druge razlage predpisov iz civilnega prava. 

Vaš elektronski dopis z dne 21. 12. 2016 pa smo kot pobudo posredovali v preučitev in 
morebitno obravnavo pristojni gradbeni inšpektorici Območne enote Ljubljana na elektronski 
naslov irspep.oe-lj@gov.si. Ne glede na to, da dopis z dne 21. 12. 2016 ni bil poslan na naslov 
irsop.oe-lj@gov.si je Območna enota Ljubljana Inšpektorata RS za okolje in prostor vaš dopis 
prejela, saj je bil dopis avtomatsko iz elektronskega naslova irspep.oe-lj@gov.si preusmerjen 
na elektronski naslov irsop.oe-lj@gov.si. 
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From: "Inšpektorat RS za okolje in prostor" <gp.irsop@gov.si>
Sent: Tuesday, February 21, 2017 8:34 AM
To: "IRSOP, Območna enota Ljubljana" <irsop.oe-lj@gov.si>; Martina Lipnik 
<martina.lipnik@siol.net>
Subject: Odgovor IRSOP



Nazadnje še pojasnjujemo, da se inšpekcijski postopki vodijo po uradni dolžnosti - in ne na 
zahtevo strank, zaradi varstva javne koristi. Morebitne vloge (t.i. prijave) posameznikov o 
domnevnih nepravilnostih se obravnavajo le kot pobude za morebitno uvedbo inšpekcijskih 
postopkov. V skladu s 24. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/2007 -
ZIN-UPB1) se vlagatelje oziroma prijavitelje na njihovo zahtevo o ukrepih tudi obvesti. 

Po določbah Zakona o inšpekcijskem nadzoru je gradbeni inšpektor dolžan obravnavati prijave, 
pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti, vendar le kot pobude za 
uvedbo inšpekcijskega postopka po uradni dolžnosti. Inšpektor torej začne in vodi inšpekcijski 
postopek po uradni dolžnosti in zaradi javne koristi in ne na zahtevo prijaviteljev, saj pri vlogah 
prijaviteljev inšpektor ne obravnava nikakršnih pravic prijaviteljev, zato je tudi na podlagi 24. 
člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan vlagatelje na njihovo zahtevo zgolj obvestiti o 
svojih ukrepih. 

Lepo pozdravljeni 

Pripravila: 

Vesela Baroš, 
gradbena inšpektorica 

Vročiti: 

D rag1ca rz1ca, 
glavna inšpektorica Inšpektorata 

RS za okolje in prostor 

- naslov (na elektronski naslov martina.lipnik@siol.net) 
V vednost: 

Območna enota Ljubljana (na elektronski naslov irsop.oe-lj@gov.si) 
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