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Zadeva:

Predlog Odloka o razglasitvi Dularjevega mlina in žage v Vavti vasi,
EŠD18172 za kulturni spomenik lokalnega pomena – obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11);
v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08)
Odlok o proračunu občine Straža za leto 2015 (Uradni list RS št. 15/15)

Predlagatelj:
Poročevalec:

Dušan Krštinc – župan
Manica France Klemenčič

Obrazložitev:
Občina Straža je lastnica Dularjevega mlina. Objekt je obravnavan kot eden največjih mlinarsko žagarskih objektov na Krki z edinstvenim pogonom in prenosom vrtilnega momenta. Mlin je v zidani
stavbi, tri žage venecianke pa so v lesenem objektu. Jez je umeten. Naprave ne obratujejo. Širša
obrazložitev v prilogi.
Ministrstvo za kulturo obravnava mlin in žago kot celoto in kot kulturni spomenik širšega pomena.
Občina Straža je na podlagi 12. in 13. člena ZVKD-1, zaprosila pristojni Zavod za varstvo kulturne
dediščine, OE Novo mesto, da pripravi predlog, da se objekt razglasi kot spomenik lokalnega pomena.
V 2. alineji 12. člena ZVKD-1, je navedeno, da je potrebno o pripravi predloga razglasitve spomenika
lokalnega pomena seznaniti lastnike dediščine. Organ občine Straža je lastnika zemljišča in objekta –
žage, o tem seznanil in z njim opravil razgovor. Lastnik zemljišča in žage je podal pisno obvestilo, da
se o registraciji objekta kot kulturni spomenik ne strinja.
Zaradi dejstva, da je občina upoštevala vsa zakonska določila in da je celotno območje obravnavano
kot celota, je občina pripravila predlog registracije kot celoto.
Občina Straža se je odločila, da razglasi objekta kot spomenika lokalnega pomena, ker tako lahko
kandidira na razpise za pridobivanje evropskih sredstev za tovrstne objekte.
Finančne posledice:
Sprejem Odloka bo povzročila izdatke v proračunu z objavo v Uradnem listu.

Predlog Odloka:
1. Občinski svet Občin Straža obravnava in sprejme Odlok o razglasitvi Dularjevega mlina
in žage v Vavti vasi, EŠD18172, za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvi
obravnavi.
Župan Občine Straža
Dušan Krštinc, l.r.

Priloge:
- Predlog odloka
- Predlog za razglasitev Dularjev mlin in žaga ter grafična priloga (pripravil ZVKD).

