
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska 48 

1000 Ljubljana 

številka: 070-4/2017/8 
Datum: 17.3.2017 

T: 01 420 44 88 
F: 03 425 27 33 
E: gp.irsop@gov.si 
www.iop.gov.si 

ZADEVA: Odstop zadeve št. 070-4/2017, v zvezi s pritožbami z dne 15.3.2017 na odgovor št. 
070-4/2017-2 z dne 15.3.2017 

Spoštovani, 

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP) je 28. 2. 2017 v 
obravnavo prejel dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju Varuh), št. 7.0-
7/2017-2-DOLI z dne 27. 2. 2017, v zvezi s pobudo Martine Lipnik, predsednice Društva za urbano 
okolje - Odbor za lepo Staro Šiško (v nadaljevanju pobudnica). Varuhu in pobudnici smo 15. 3. 2017 
odgovorili z dopisom št. 070-4/2017/2 ter med drugim pojasnili, da gradbena inšpektorica v zvezi z 
ureditvijo parkirišča na zemljišču s parcelno št. 1047/4, k.o. Spodnja Šiška, nima zakonske podlage 
za ukrepanje, saj je bilo v inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da na zemljišču s pare. št. 1047/4 
k.o. Spodnja Šiška, ki je delno tlakovano in asfaltirano, niso izvedeni nobeni gradbeni posegi, ki bi 
predstavljali gradnjo objekta v smislu zakonskih določb Zakona o graditvi objektov. 

Pobudnica je 15. 3. 2017 v zvezi z našim odgovorom št. 070-4/2017/2 z dne 15. 3. 2017 podala tri 
pritožbe, 070-4/2017/3, 070-4/2017/4 in 070-4/2017/5, v zvezi z odločitvijo gradbene inšpektorice, 
da na podlagi Zakona o graditvi objektov nima podlage za ukrepanje. 

Drugi odstavek 16. člena Uredbe o upravnem poslovanju določa, da če stranka ni zadovoljna z 
odgovorom, se lahko obrne na predstojnika oziroma organ, ki izvaja nadzor nad organom, ki je podal 
odgovor. 

Glede na navedeno štejemo, da pobudnica z našim odgovorom ni zadovoljna, zato vam zadevo 070-
4/2017, vključno z njenimi pritožbami z dne 15. 3. 2017 ter kopijami zadev 06122-589/2015, 06122-
3004/2015 in 06122-883/2017, na podlagi drugega odstavka 16. člena Uredbe o upravnem 
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4. 
From: "Inšpektorat RS za okolje in prostor" <gp.irsop@gov.si>
Sent: Friday, March 17, 2017 1:45 PM
To: "MJU, IJS" <gp.ijs@gov.si>; OE LJUBLJANA <irsop.oe-lj@gov.si>; MJU
<gp.mju@gov.si>; Varuh <info@varuh-rs.si>; "Inšpektorat RS za kulturo in medije" 
<gp.irskm@gov.si>; Martina Lipnik <martina.lipnik@siol.net>
Subject: Odgovor IRSOP



poslovanju odstopamo v pristojno reševanje s prošnjo, da zadeve pregledate, pobudnici odgovorite 
ter nas z vašimi ugotovitvami in odgovorom pobudnici obvestite. 

V kolikor potrebujete original dokumente iz zadev 06122-589/2015, 06122-3004/2015 in 06122-
883/2017, nas prosim obvestite, da vam jih posredujemo. 

Lep pozdrav, 

Pripravila: 14-Vesela Baroš, 
gradbena inšpektorica Dragica Hržica, 

glavna inšpektorica Inšpektorata 
RS za okolje in prostor 

Priloga: 

Vročiti: 

Dokumenti od 070-4/2017-1 do 070-4/2017-7 (v izvirniku) 
Kopija zadeve 06122-883/2017, vključno s popisom zadeve (kopija) 
Kopija zadeve 06122-589/2015, vključno s popisom zadeve (kopija) 
Kopija zadeve 06122-3004/2015, vključno s popisom zadeve (kopija) 

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (priporočeno s povratnico) 
V vednost (brez prilog): 

Ga. Martina Lipnik (na elektronski naslov martina.lipnik@siol.net) 
Varuh človekovih pravic (po elektronski pošti na naslov info@varuh-rs.si) 
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana (na elektronski naslov 
gp.mju@gov.si) 
Ministrstvo za javno upravo, Inšpektorat za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana (na 
elektronski naslov gp.ijs@gov.si) 
Inšpektorat RS za kulturo in medije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana (na elektronski naslov 
gp.irskm@gov.si) 
Območna enota Ljubljana (na elektronski naslov irsop.oe-lj@gov.si) 
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