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URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče
Številka 1/12, 18. januar 2012

1. ODLOK o razglasitvi hiše Turjak 35 za kulturni spomenik lokalnega pomena
2. ODLOK o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike
Lašče, Sodražica in Loški Potok«
3. ODLOK o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica,
Sodražica in Velike Lašče«
4. SKLEP o spremembi Sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče
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Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11); v nadaljnjem
besedilu: ZVKD-1) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. 746/2011ABM z dne 24. 11. 2011 je Občinski svet Občine Velike Lašče
na 9. redni seji dne 21. decembra 2011 sprejel

Velike Lašče (v nadaljevanju: občina), Ministrstvo za kulturo
RS in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zavod).

ODLOK
o razglasitvi hiše Turjak 35
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Vrhhlevna hiša z bogato historično pričevalnostjo, izhaja
iz preloma 18. in 19. stoletja. V času tovorništva so jo
poimenovali Ošterija pri Podhribškem, pozneje Gostilna pri
Pristavi. Današnji videz je dobila ob prenovi in nadzidavi
leta 1871. Z izgradnjo »Zgornje ceste« proti Turjaku leta
1892 je izgubila pomen tovorniške postojanke, gostilna se
je ohranila do 2. svetovne vojne.

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
dediščine: Turjak – Hiša Turjak 35, EŠD 24314 (v nadaljnjem
besedilu: spomenik).
2. člen
Spomenik obsega nepremičnine: parcele št.:233/5 (zahodni
del), k. o. 1711-Turjak.
Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku
določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine: parc. št.
233/5 (vzhodni del), *52/2, 231, 233/2, 233/3, 233/4, 233/7,
414/2 in 4002/2 (del ob hiši), vse k. o. 1711 - Turjak.
Meje spomenika in njegovega vplivnega območja so
določene na digitalnem katastrskem načrtu 1 : 2880 in
vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1 : 5.000.
Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranijo Občina

4. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:

5. člen
Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov
nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane
sestavine:
- Ohranjanje stanovanjske namembnosti. Dopustna bi bila
tudi obuditev gostinske dejavnosti.
Varovanje arhitekturnih, etnoloških, likovnih, krajinskih
in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti.
- Varovanje arhitekture in vseh zunanjih značilnosti, kot so:
gabariti, oblikovanost strehe, zasnove pročelij, stavbni členi,
konstrukcijski ter likovni elementi na fasadi.
- Varovanje historičnih materialov v največji možni meri.
- Varovanje tlorisnih razporedov, konstrukcijskih značilnosti
in stavbnih elementov notranjosti.
- Varovanje materialov in oblik stavbnega pohištva.
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6. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- Ravnanje s kulturnim spomenikom, ki dosledno upošteva
in ohranja njegove kulturne vrednote in družbeni pomen.
- Redno vzdrževanje. Dela, kot so izvedba manjših popravil in
del na zunanjosti ali notranjosti objekta, npr. prepleskanje,
popravila ali menjava stavbnega pohištva, podov, kritine:
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Medobčinski inšpektorat uporablja žig okrogle oblike z
napisom: »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Loški
Potok, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče«.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb
in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih
sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata, za kar
so pristojni občinski sveti občin ustanoviteljic, izvršujejo
vsakokratni župani občin ustanoviteljic.
Župani na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata
sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt,
nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede
splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinskega
inšpektorata.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Medobčinski inšpektorat deluje neodvisno, samostojno in
pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine,
v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.
Medobčinski inšpektorat je pristojen za odločanje na prvi
stopnji v upravnih ter v strokovnih in drugih zadevah,
za katere je organiziran, v skladu s svojimi pooblastili in
pristojnostmi.
Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere krajevno
pristojnost posamezna zadeva spada.
6. člen
Medobčinski inšpektorat opravlja na območju občin
ustanoviteljic naloge občinske inšpekcije in naloge
občinskega redarstva.
Svoje naloge opravlja Medobčinski inšpektorat v skladu
z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin
ustanoviteljic.
Posamezne občine ustanoviteljice so dolžne za učinkovito
delovanje Medobčinskega inšpektorata skrbeti za sprejem
občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko
učinkovito deloval.
Seznam predpisov občine ustanoviteljice javno objavijo na
svojih spletnih straneh.
7. člen
Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v
Medobčinskem inšpektoratu v razmerju števila prebivalcev
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin
ustanoviteljic. To razmerje se uporablja tudi za financiranje
delovanja Medobčinskega inšpektorata, in sicer:
(1) Občina Loški Potok 11 %,
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Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v
skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem
inšpektoratu ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
Javnim uslužbencem se z akti iz prejšnjega odstavka ne
more poslabšati položaj, ki so ga imeli v posamezni občini
ustanoviteljici.

stran 6

Na podlagi 12. in 13. člena Pravilnika o oddajanju prostorov
v najem in uporabo (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
2/10) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9. redni seji,
dne 21. decembra 2011 sprejel

21. člen

SKLEP
o spremembi Sklepa o višini najemnin za
najem ali enkratno uporabo prostorov
v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče

Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.

1. člen

Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih
glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na
seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi
Medobčinskega inšpektorata zadnji odločal. Če je uradno
glasilo občine ustanoviteljice lokalno javno glasilo, odlok
objavijo v prvi številki, ki jo izdajo. Odlok začne veljati in se
uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.

Župan Občine Loški Potok
Janez Novak, l.r.
Župan Občine Ribnica
Jože Levstek, l.r.
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec, l.r.
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek , l.r.

Spremeni se 5. člen Sklepa o višini najemnin za najem ali
enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/10), ki se po novem
glasi:
»Izvajalcem nekomercialnih dejavnosti na področju
kulture, turizma in izobraževanja iz občine Velike Lašče se
v posameznih objektih javne infrastrukture na področju
kulture, ki so v lasti Občine Velike Lašče, najemnina ne
zaračunava.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Velike Lašče.
Številka: 0301-029/2011
Velike Lašče, dne 21. decembra 2011
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

