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V zvezi z vašimi dopisi o stanju okrog Stare cerkve v Šiški, ob Celovški cesti v Ljubljani, predvsem na 
zemljišču s pare. št. 1047/4 k.o. Spodnja Šiška, smo prejeli dopis Varuhinje človekovih pravic št. 5. 7-
44/2017-8-HA z dne 22. 2. 2018. Dopis ste prejela tudi sama. 

Varuhinja v dopisu izraža željo, da vas o ugotovitvah Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) o 
navedenem ponovno obvestimo. 

Glede na opisano vam ponovno sporočamo, da je gradbeni inšpektor v novembru 2015 opravil ogled 
na zemljišču. Ugotovil je, da je del zemljiške parcele zelenica, del pa utrjen s kamnitimi kockami in 
deloma asfaltno prevleko. Na zemljišču je možno parkiranje osebnih avtomobilov ali drugačna urbana 
raba. Stanje je bilo staro več let. Ker na zemljišču ni gradnje objekta, niso narejena dela, za kakršna bi 
investitor oziroma lastnik potreboval pridobitev gradbenega dovoljenja, je gradbeni inšpektor postopek 
ustavil. 

Gradbeni inšpektor je v marcu 2017 opravil ponovni pregled na kraju samem, stanje je bilo enako kot v 
letu 2015. Ponovno je ugotovil, da ni kršitve zakona o graditvi objektov, na zemljišču ni objekta v 
smislu določb zakona o graditvi objektov, tako tudi nima osnove za ukrepanje. V uradnih evidencah je 
zemljišče namembnosti »osrednje območje centralnih dejavnosti«. 

Glede na opisano stanje gradbeni inšpektor v zakonu nima podlage za izrek inšpekcijskega ukrepa. 

Ker je obravnavano zemljišče v območju, ki se ureja tudi z »Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta 
Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena«, je IRSOP o tem obvestil tudi 
Inšpektorat RS za kulturo in medije, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka, kot to določa 59. 
člen odloka. 

Vročiti naslovnici - s povratnico 

Srečko Valič 
Inšpektor višji svetnik 
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