NaSa Stevilka:

Datum:

te6a/2010-DaP
14.12.2010

Obtina LoSka Dolina
Oddelek za druibene dejavnosti
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Loiu

Zadeva:

Predlog za razglasitev kulturnega spomenika DomaEije Iga vas 28
29259) za kultumi spomenik lokalnega pomena

(ESD

Zavod za varstvo kulturne de&Si-ine, obmdna enota Ljubljana, vam v prilogi
pogilja na osnovi 11. 12. in 13. i-lena Zakona o varstvu kultume dediSGne (ZVKD-I),
(Uradni list RS gt. 16/2008) Predlog za razglasitev za kultumi spomenik in i e pripravljen
Osnutek Odloka o razglasitvi v sprejem na obtinskem svetu.
Lep pozdrav!

Pripravila:

Vodja obmotne enote:

Damjana PediZek Terseglav
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V vednost: Ministrstvo za kulturo, Indok

'I'riaGka 4, p.p. 308, SI-l(W)l 1jubljana
tclefon: +.)% (0)l 241 07 00, telcfaks:+.)nG (0)l 425 G I 12
c-poita: tajnisw(~.ocljuWjana@zvkds.si
g.2"
htrp://www.xvkds.si

-

IZcgistncija: 1/32177/(W), hfat&na itcvilka: 142.1215
Standardna klasifikacija d~ia\.nthqi/iifrapudrazrcda:9l.OX)
11) za l>l>\': 4599141.1
'l'cansakcijski ntun: 01 l(M)-6030381OU5

Zavod za varstvo kultume dediicine Slovenije

--

Obmotna enota Liubljana
-

Predlog za razglasitev za kultumi spomenik lokalnega pomena
Datum:

15.1 1.2010

I. IDENTIFIKACIJA ENOTE

ESD:

29259

Ime enote:

Iga vas - DomaEija Iga vas 28

XI. VARSTVENE SKUPINE
EtnoloSki, zgodovinski in arhitekturni spomenik

111. UTEMELJITEV RAZGLASITVE ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA

DomaEijo pri Antonovih v naselju Iga vas sestavljajo pritlitna stanovanjska hiSa peterostranega t.i.
notranjskega tlorisa z nadstropno kaEo pod skupnim slemenom, delno zidan hlev s senikom - oboje
iz zaeetka 19. stoletja in leseno gospodarsko poslopje, zgrajeno za klavnico leta 1914. Vsi objekti na
domaeiji so ohranili izjemne arhitekturne znafiilnosti notranjske regije in z njimi povezano
pritevalnost o nekdanjem naEinu iivljenja notranjskega kmeta.

DomaEija iz seveme strani

Stanovanjska hi3a iz jugovzhodne strani

IV. LOKACUA ENOTE IN PODATKI 0 LASTNIKIH
IV.l. spomenik

a) Seznam parcel obmoCja spomenika:

1 katastrska oMina I parcelna Stevilka I cela 1 del
k.0. lga vas
k.0. Iga vas
k.0. Iga vas

*35
*36
1388

1 lastnik

cela
cela
cela

V. OPIS VARSTVENEGA R E ~ I M A

Za spomenik velja varstveni reiim, ki doloCa:

1. Zahteve glede varovanja spomenika, to je njegovega rednega vzdrievanja, obnove in
uporabe:

Za trajno ohranitev vrednosti kulturnega spomenika so bistvenega pomena redna
vzdrievalna dela, ki pomenijo izvedbo manjSih popravil in del na zunanjosti ali notranjosti
objektov, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava podov, kritine, zamenjava
stavbnega pohiStva: vsi postopki se naceloma izvedejo z enakimi gradivi (karnen, les, opeka),
postopki in oblikami.
Enako velja za neposredno nepozidano okolico spomenika.
Mogdi so obnovitveni posegi v obsegu investicijskih vzddevalnih del, ki pomenijo
izvedbo popravil, gradbenih, ingtalacijskih in obrtniSkih del, s katerimi se ne posega v
konstrukcijo objektov in tudi ne spreminja njegove celovitosti ter znacaja stavbnega sestava,
gradiv, predvsem glede stavbne zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza,
kakor tudi ne v neposredno okolico spomenika.
Za njihovo izvedbo mora lastnik /investitor pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje na podlagi ZVKD-1 (28.51. - 30.51.)
Uporaba naj bo uresniEena s prvotno - bivalno in krnetijsko namembnostjo.
2. Zahteve glede posegov:
Moini so posegi:
Postavitev regionalno maCilnega skednja na nekdanji lokaciji.

3. Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrerami in za primer oboroienega
spopada:
priprava ocene protipotresne in poplavne ogroienosti,
izdelava arhitekturnih izmer stavb.

1

OMina, ki je spomenik razglasila, ima predkupno pravico na spomeniku lokalnega
pomena.
Lastnik kulturnega spomenika mora o nameravani prodaji in o pogojih prodaje pisno
obvestiti predkupnega upraviCenca. Pristojni organ pokrajine ali obCine v 30 dneh sporoCi
lastniku, ali bo oMina izkoristila predkupno pravico.

5. Zabteve glede raziskovanja, proutevanja in dokumentiranja:
Lastnik oziroma posestnik spomenika mora pooblaSCeni osebi ZVKDS dopustiti
dokumentiranje in raziskovanje spomenika.
Lastnik oziroma posestnik ima pravico do odgkodnine za Skodo, povzroCeno z
navedenimi aktivnostmi.

6. Zahteve glede dostopnost spomenika za javnost, zlarsti Easovne okvire:

Spomenik mora biti v sorazmerju z zmoinostmi lastnika dostopen javnosti na podlagi
predhodne najave.
Z namenom izboljganja dostopa javnosti naj spomenik oznati,' kadar to ni v nasprotju s
koristmi varstva in drugimi javnimi koristmi. Oznatievanje se opravi tudi kot oblika varstva za
primer oboroienih spopadov na podlagi mednarodnih pogodb, katerih podpisnica je
Republika Slovenija.

I

Pravilnik o oznai-evanju spomenikov je ie v pripravi.

Iga vas je vecja obcestna vas na neznatni vzpetini v juinem &lu Lo4ke doline ob cesti Stari trg Babno
polje. V njenem severovzhodnem delu stoji ob cesti Antonova ali lgovska domaEija. Sestavljajo j o
stanovanjska hiSa, hlev in leseno gospodarsko poslopje. Nekdaj je v okviru domaEije stal tudi skedenj,
k i je danes podrt.
V franciscejskem katastru iz leta 1824 sta i e vrisana stanovanjska hiSa in hlev, kar potrjuje tudi
ohranjena letnica na, ne dolgo tega v p o h r u uniEenem ostreSju hleva - 1836. Stavbna zasnova
stanovanjske hiie je morda Se starejSa, saj sta pod skupnim sle~nenomzdruiena morda nekot
samostojno stojeEa nadstropna kaSEa in bivalni del, k i j u povezuje precej visoka in obokana kamnita
veh. Tlorisna zasnova, k i je za notranjsko dokaj znaEilna - peterostrana, s poSevnim vhodom, je
precej preprosta: osrednji del sestoji iz velike prostorne obokane veie, od koder je na eno stran prehod
v kmetiko hiSo, naravnost v kuhinjo, ki j e povezana s kletnim delom k&Ee (danes kopalnica) in na
drugo stran po lesenih stopnicah v obokano kaeo. Vhod v klet je iz zunanjosti. Leta 1914, ko se je k
hiSi prizenil novi gospodar Franc Zigmund, so bile izvedene nekatere hiSne predelave - predvsem
kamniti hiSni portal z letnico 1914 in inicialami F.Z. Takrat so postavili tudi leseno poslopje na
dvoriSEu, k i j e sluiilo za klavnico, v kateri so Se danes ohranjeni klavniSki i i g i in nekaj tesarski
detajlov. Gre za preprosto leseno poslopje, stojeEe na kamnitem obodu, opaieno z lesenimi deskami
in pokrito z opeEno dvokapno streho.
Hlev ima kamnito pritlicje in po poiaru rekonstruirano leseno ostreSje z dvokapno streho.
Vsi objekti na domaEiji so ohranili izjemne arhitekturne znaEilnosti notranjske regije in z njimi
povezano pri&valnost o nekdanjem naEinu Bivljenja notranjskega kmeta.

Odgovorna konservatorka:

Vodja obmoEne enote:

Damjana PediEek Terseglav
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Z namenom, da se ohranijo etnolo3ke, kulturne in arhitekturne vrednote ter se zagotovi nadaljnji
obstoj, se za kulturni spomentk lokalnega pomena z lastnosuni etnoloGkega in arhitekturnega
spomenika razghsi enoto kulturne dediSCine:

Iga vas - DomaEija Iga vas 28 (ESD 29259)

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:

DomalSijo pri Antonovih v naselju Iga vas sestavljajo pritliena stanovanjska hiSa
peterostranega t.i. notranjskega tlorisa z nadstropno kaSb pod skupnim slemenom, delno
zidan hlev s senikom - oboje iz zaeetka 19. stoletja in leseno gospodarsko poslopje, zgrajeno
za klavnico leta 1914. Vsi objekti na domaEiji so ohranili izjemne arhitekturne znaCilnosti
notranjske regije in z njimi povezano prieevalnost o nekdanjem naCinu Zivljenja notranjskega
krneta.

Spomenik obsega parcele: *35, *36, 1388, k.0. Iga vas
Meje spomenika so vrisane na digitalni katastrski natrt v merilu 12880 in na temeljni topografski
naert v merilu 1:5000.
Tzvirnika natrtov z zarisom varovanega obmoeja, ki sta sestavni del tega odloka, hrani Zavod za
varstvo kulturne dediitine Slovenije, Obmoena enota Ljubljana (v nadaljevanju ZVKDS, OE
Ljubljana).

Zahteve glede varovanja spomenika, to je njegovega rednega vzdrievanja, obnove in
uporabe:
Za trajno ohranitev vrednosti kulturnega spomenika so bistvenega pomena ndna qdieevalna &h,

ki pornenijo izvedbo manjiih popravil in del na zunanjosti ali notranjosti objektov, kot so
prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava podov, kritine, zamenjava stavbnega pohiiwa: vsi
postopki se naeeloma izvedejo z enakimi gradivi (kamen, les, opeka), postopki in oblikami.
Enako velja za neposredno nepozidano okolico spomenika.
Mogoti so obnoM'twnz'posegiv obsegu investicijskih vzdrievalnih del, ki pomenijo izvedbo popravil,
gradbenih, initalacijskih in obrtniikih del, s katerirni se ne posega v konstrukcijo objektov in tudi
ne spreminja njegove celovitosti ter znataja stavbnega sestava, gradv, predvsem glede stavbne
zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, kakor tudi ne v neposredno okolico
spomenika.
Za njihovo izvedbo mora lastnik /investitor pridobiti kulturnovarswene pogoje in soglasje na
podlagi ZVKD-1 (28. el..- 30. El.)

Uporaba naj bo uresnitena s prvotno - bivaho in kmetijsko namembnostjo.

Zahteve glede posegov:
Moini so posegi:

Postavitev regionalno macilnega skednja na nekdanji lokaciji.

6. Qen

Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreEami in za primer oboroienega
spopada:
priprava ocene protipotresne in poplavne ogroienosti,
izdelava arhitekturnih izmer stavb.

Omejitve pravnega prometa:
ObEina, ki je spornenik razglasila, ima predkupno pravico na spomeniku lokalnega pomena.
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Zahteve glede raziskovanja, prouzevanja in dokumentiranja:
Lastnik oziroma posestnik spomenika mora pooblaiteni osebi ZVKDS dopustiti dokumentiranje
in raziskovanje spomenika.
Lastnik oziroma posestnik irna pravico do odikodnine za Skodo, povzroteno z navedenimi
aktivnostmi.

9. tlen

Zahteve glede dostopnost spomenika za javnost, zlasti Zasovne okvire:
Spomenik mora biti v sorazmerju z zmoinosuni lastruka dostopen javnosti na podlagi predhodne
najave.
Z namenom izboljganja dostopa javnosti naj spomenik oznati,' kadar to ni v nasprotju s korisani
varstva in drugimi javnimi koristmi. Oznatevanje se opravi tudi kot oblika varstva za primer
oboroieillh spopadov na podlagi mednarodnih pogodb, katerih podpisnica je Republika
Slovenija.

10. tlen

Na podlagi tretjega odstavka 13. tlena ZVKD-1 pristojni organ na parcelah iz prvega odstavka 3.
tlena tega odloka v zernljiiki knjigi po uradni dolinosti zaznamuje status kulturnega spomenika.

Za kriitev dolotb tega odloka veljajo kazenske dolotbe od 125. do 127. tlena ZVKD-1. Nadzor
nad izvajanjem tega odloka opravlja inipektorat pristojen za kulturo.

12. tlen

Ta odlok zatne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o oznaCevanju spomenikov je Se v pripravi.
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