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PRILOGA 1 (spremni dopis – 1 del)

Številka:  62231-8/2013/8

Ljubljana, 21. maj 2014

EVA: 2013-3340-0025

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Odlok o  spremembi Odloka o razglasitvi Domačije Knežak 103 za kulturni spomenik 

državnega pomena – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11, 
30/11 – odl. US in 90/12 in 111/13) je Vlada Republike Slovenije na svoji …… seji dne …… sprejela 
naslednji: 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije izdaja Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Domačije Knežak 
103 za kulturni spomenik državnega pomena in ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

2. Vlada Republike Slovenije prek Državnega pravobranilstva Republike Slovenije pošlje Odlok o 
razglasitvi pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču.
                                                                                           

                                                                                    GENERALNA SEKRETARKA
                                                                        Tanja Šarabon

Prejmejo:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana
– Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana

3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– mag. Gojko Zupan, sekretar
– mag. Ksenija Kovačec Naglič, sekretarka
– Brigita Petek, višja svetovalka I
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3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi so sodelovali konservatorji ZVKDS OE Nova Gorica.

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora: /
Odlok sprejema Vlada RS  samostojno in razprave v Državnem zboru ni.

5. Kratek povzetek gradiva
Dvorišče domačije Knežak 103 je bilo na novo parcelirano in manjši del parcele (11 m²) uporabljen za 
širitev ceste. Ta del parcele je treba izločiti iz zaščite, novo parcelacijo pa vključiti v popravljen odlok. 
To je že usklajeno med lastnikom in urejevalcem cest.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
DA / NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije DA / NE
c) administrativne posledice DA / NE

č) gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost 
podjetij

DA / NE

d) okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike DA / NE
e) socialno področje DA / NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

- nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne 

klasifikacije programskega proračuna
- razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

DA / NE

7. b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

Preklic razglasitve ne prinese nobenih dodatnih finančnih obveznosti za državo. 

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA / NE
/Če NE, navesti razlog za ne objavo:/
V pripravo popravka odloka (gre za minimalno spremembo), so bili vključeni lastnik, strokovnjaki 
ZVKDS  in Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je dalo pobudo za popravek.   
Mnenja vseh smo upoštevali v celoti. 

Bistvena odprta vprašanja: odprtih vprašanj ni.

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti 

DA / NE

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade DA / NE

                                              Dr. Uroš Grilc
                                                                                             minister

PRILOGA 3 (jedro gradiva):

 odlok z obrazložitvijo
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Na podlagi 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 
30/11 – odl. US in 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije 

O D L O K

o spremembi Odloka o razglasitvi Domačije Knežak 103 za kulturni spomenik državnega pomena.

1. člen

V Odloku o razglasitvi Domačije Knežak 103 za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, 
št. 26/01) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

Spomenik obsega nepremičnine: stavbe št. 494, 496, 519 in 521, vse k. o. 2511 - Knežak in parceli št. 
2513 in 2528/5, obe k. o. 2511 - Knežak.

Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 7. aprila 2003, Uradni list 
RS, št. 40/03; datoteka z dne 30. avgusta 2013; izvorno merilo 1 : 2880) in vrisana na temeljnem 
topografskem načrtu 1 : 5000.

Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita ministrstvo, pristojno za  kulturno dediščino in Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).

2. člen

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi izbriše zaznambo statusa kulturnega spomenika 
državnega pomena na parceli št. 2528/6, k. o. 2511 - Knežak.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št.: Ljubljana, 
EVA: 2013-3340-0025

Vlada Republike Slovenije

               P R E D S E D N I C A
                                                                                                          mag. Alenka Bratušek
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OBRAZLOŽITEV

UVOD

1. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 
90/12 in 111/13) v svojem 12. in 13. členu predpisuje način razglašanja kulturnih spomenikov.

12. člen : (razglasitev nepremičnega spomenika)

(1) Zavod pripravi predlog za razglasitev spomenika po lastni presoji ali na pobudo koga drugega. 
Če zavod zavrne pobudo za razglasitev, mora pobudnika seznaniti s svojo odločitvijo in z razlogi 
zanjo. 

(2) Zavod mora o pripravi predloga za razglasitev seznaniti lastnike dediščine, ki naj bi se razglasila 
za spomenik, ter jim dati možnost, da podajo svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. Lastniki se 
obveščajo praviloma po pošti ali z javnim naznanilom, če je ta način zaradi večjega števila, težke 
dosegljivosti ali neznanega naslova primernejši (npr. na nepremičnini, katere razglasitev se predlaga, 
v uradnem glasilu, v sredstvih javnega obveščanja ali na drug primeren način). Kadar se izvede javna 
obravnava, obveščanje lastnikov v skladu s tem odstavkom ni potrebno. 

(3) Zavod mora izvesti javno obravnavo, če gre za razglasitev spomeniškega območja. O javni 
obravnavi se javnost obvesti z objavo datuma obravnave, načinom dostopnosti gradiv, rokov za 
podajo mnenj in navedbo organa, ki mnenja sprejema. Obvestilo o obravnavi se objavi v vsaj enem 
javnem sredstvu obveščanja najmanj deset dni pred javno obravnavo. V času do javne obravnave 
mora biti zagotovljen javen dostop do gradiv, ki so predmet javne obravnave. 

(4) Na javni obravnavi se predstavijo razlogi za razglasitev, osnutek akta o razglasitvi in kartografska 
dokumentacija. Vsakdo ima možnost, da ustno ali pisno poda svoje mnenje v zvezi z razglasitvijo. 
Zavod se mora do mnenj opredeliti. 

(5) Postopek razglasitve spomenika lokalnega pomena vodi pristojni organ pokrajine ali občine ob 
smiselni uporabi določb drugega do četrtega odstavka tega člena. Predlog za razglasitev spomenika 
lokalnega pomena pripravi zavod.

13. člen: (akt o razglasitvi)

(1) Spomenik državnega pomena se razglasi z aktom vlade, spomenik lokalnega pomena pa z 
odlokom predstavniškega organa pokrajine ali občine (v nadaljnjem besedilu: akt o razglasitvi). 

(2) Akt o razglasitvi obsega zlasti: 

– identifikacijo spomenika, vključno z določitvijo meje spomenika tako natančno, da so meje 
določljive v naravi in zemljiškem katastru, 

– vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, 

– varstveni režim spomenika, 

– vplivno območje, kadar je to zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika potrebno, 
vključno z določitvijo meje vplivnega območja tako natančno, da so meje določljive v naravi in 
zemljiškem katastru, 

– varstveni režim v vplivnem območju, 

– morebitno obveznost javne dostopnosti spomenika, 

– zahteve glede upravljanja ter morebitno obveznost sprejema načrta upravljanja in 

– inventarno knjigo premičnin, ki so sestavni del spomenika, kadar je to potrebno. 

(3) Na podlagi akta o razglasitvi se pravni status nepremičnega spomenika in njegovega vplivnega 
območja, če je to določeno z aktom o razglasitvi, zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba 
nepremičnega spomenika. Organ, ki je spomenik razglasil, pošlje akt o razglasitvi na pristojno 
zemljiško knjigo. Vpis nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se opravi po uradni dolžnosti. 
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(4) Zaznamba nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se ne izvede za spomeniška območja, 
razen v delih, ki obsegajo arheološka najdišča ali v delih, kjer zahtevo za zaznambo določi akt o 
razglasitvi.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Zakon ne določa rokov za izdajo odloka.
Pri domačiji Knežak 103 (EŠD 9133) so na robu dvoriščne parcele 2528/6 k. o. Knežak popravili 
pločnik in razširili cesto. Razširitev je bila usklajena z lastnikom.

Pred razširitvijo ceste so spremenili parcelacijo. Nastale so nove parcele. Manjšo parcelo ob robu 
dvorišča, v velikosti 11 m², so porabili za omenjeno širitev ceste.

Sprememba po mnenju pristojnih strokovnih služb, to je Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE 
Nova Gorica št.  35106-0685-2/2013-B/V z dne 16. 10. 2013, ne vpliva na spomeniške lastnosti 
domačije Knežak 103. Ker parcela ni več dvorišče, jo je treba izločiti iz zaščite in spremeniti odlok.

Obrazložitev glede opravljanja tekočih poslov vlade

Akt o razglasitvi za kulturni spomenik je izvršilni predpis na osnovi ZVKD-1. Ta zakon  predpisuje, da 
akte o razglasitvi za kulturni spomenik državnega pomena izdaja vlada, vendar ne določa, katere 
spomenike konkretno naj z njimi razglasi. Zato izdaje aktov o razglasitvi ne moremo šteti za vnaprej 
določeno dolžnost izpolnitve zakona, temveč jih vlada lahko sprejema po lastni presoji. Vendar ZVKD-
1 v postopku sprejemanja akta o razglasitvi zagotavlja, da je sprejetje akta o razglasitvi za kulturni 
spomenik potrditev strokovnih ovrednotenj kulturne dediščine. Predlog za razglasitev obvezno  pripravi 
Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je po ZVKD-1 edina pristojna organizacija za varstvo 
nepremične kulturne dediščine. Razglasitev nima finančnih posledic za državni proračun.

Postopek za razglasitev spomenika državnega pomena se je začel in je bil v medresorskem 
usklajevanju že pred začetkom obdobja, ko vlada začela opravlja le še tekoče posle. V postopek 
razglasitve so bili vključeni lastniki dediščine in druga zainteresirana javnost, ki razglasitev pričakujejo. 
Če se razglasitev prestavi na kasnejše obdobje, bo treba ponovno določiti vse parcele spomenika, 
preveriti morebitne nove lastnike in jih obvestiti, kar predstavlja nepotrebno dodatno delo in je z vidika 
racionalnosti in učinkovitosti dela javne uprave nesmotrno.

Sprejemanje aktov o razglasitvi za kulturni spomenik ob izpolnitvi zakonsko določenih pogojev in 
upoštevanju zakonsko določenega postopka očitno narekuje  ZVKD-1. Glede na navedeno sprejetje 
akta o razglasitvi spomenika državnega pomena sodi v okvir opravljanja tekočih poslov vlade.
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