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ZADEVA: Odgovor na vprašanja in pobude Svetniškega kluba Nova Slovenija z dne 18. 6. 2009 
– reševanje problematike zazidalnega območja Tribuna - Prule 
 
 
Inšpektorat Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju Inšpektorat MU MOL) je dne 
23.6.2009 preveril zadevo pri pristojni gradbeni inšpektorici ter pri tem ugotovil, da se objekt Tribuna 
gradi po pravnomočnem gradbenem dovoljenju. Sodišče je dne 5.5.2009 Kraškemu zidarju d.d. izdalo 
začasno odredbo o ustavitvi del, vendar jo je kasneje razveljavilo tj. dne 11.6.2009, zaradi razloga, da 
bi ustavitev del pomenila večje posledice na sosednje objekte in sam objekt, ki se gradi, kot če z deli 
nadaljuje. 
 
Predstavniki objekta na Prijateljevi 1 so zahtevali, da Ministrstvo za okolje (v nadaljevanju MOP) 
prekliče izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. MOP je od Inšpektorata RS za okolje in prostor (v 
nadaljevanju IRSOP) zahteval, da oceni ali gre za nevarno gradnjo. Ugotovitveni postopek pri 
gradbeni inšpektorici še poteka. 
 
Kraški zidar d.d. ves čas gradnje s svojimi in tujimi strokovnjaki išče rešitve, ki bi objektom trajno 
zagotovile stabilnost in se je zavezal, da bo tudi v prihodnje reševal s sosedi in njihovimi predstavniki 
nastalo situacijo na osnovi strokovnih, poslovnih ter drugih argumentov, tako glede tehničnih rešitev 
kakor tudi glede urejanja in odpravljanja posledic, ki so nastale zaradi gradnje objekta Tribuna. 
 
Ker zadeva ni v pristojnosti Inšpektorata MU MOL skladno z Zakonom o graditvi objektov in ker o 
zadevi že teče inšpekcijski postopek pri pristojni inšpekciji, Inšpektorat MUMOL ne bo odstopil 
zadeve v njihovo reševanje in s tem podvajal prijave o morebitni nevarni gradnji, ne glede na določbo 
4. odstavka 65. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, saj kot je navedeno IRSOP že izvaja 
nadzor nad to gradnjo. 
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