
PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del):

gp.mk@gov.si

Številka: 62231-6/2016/1
Ljubljana, 20. maj 2016

EVA 2014-3340-0026

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega 
pomena – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 13. in 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 naslednja sklepa: 

1. Vlada Republike Slovenije sprejme Odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok 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.
                                         
                                                        Mag.  Darko Krašovec
                                                           generalni sekretar                                                                        

Priloge:
- Odlok in obrazložitev
- Mnenje SVZ
- Mnenje MF
-

Sklep prejmejo:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana,
– Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Ni zakon.
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Gojko Zupan, sekretar,
mag. Ksenija Kovačec Naglič, sekretarka,
Brigita Petek, višja svetovalka I. 



3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Odlok je pripravljen brez sodelovanja zunanjih strokovnjakov, razen strokovnjakov ZVKDS in 
Javnega zavoda Volčji Potok.
Dodatnih stroškov za javnofinančna sredstva ni.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
Odlok sprejema Vlada samostojno. Pri tem Državni zbor ne sodeluje. 
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
Južni rob Arboretuma Volčji Potok, ki je spomenik državnega pomena, je bil preurejen za to, da so 
cesti dodali pločnik. Nekaj manjših sprememb parcelacije je tudi na drugih območjih spomenika. 
Nova parcelacija je skupaj z nomotehničnimi spremembami vključena v novi odlok za spomenik 
državnega pomena. Spremembe so usklajene med lastnikom, upravljavcem, občinama Kamnik in 
Domžale ter urejevalcem ceste. Sprememb varstvenih režimov ni.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 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, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki 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.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 



oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Odlok nima finančnih posledic za Vlado RS ali za Ministrstvo za kulturo.

Kratka obrazložitev
Odlok določa izjemnost kulturnega spomenika na osnovi strokovnega vrednotenja, kar nima finančnih 
posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Občine imajo po zakonu same pristojnost razglašanja za spomenike lokalnega pomena.  Razglašanje 
spomenikov državnega pomena pa je pristojnost Vlade RS. Obe občini: Kamnik in Domžale, v katerih 
leži Arboretum, sta pri pripravi sodelovali.



Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
V pripravo popravka odloka (gre za minimalno spremembo zunanje meje), so bili vključeni lastnik, 
upravljavec, strokovnjaki ZVKDS in obe pristojni občini, Kamnik in Domžale.
Mnenja vseh smo upoštevali v celoti.
Bistvena odprta vprašanja: odprtih vprašanj ni.

(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Anton Peršak
                                           minister



PRILOGA 3 (jedro gradiva):
 odlok z obrazložitvijo in publikacijsko akrto

PREDLOG
  EVA: 2016-3340-0030

Na podlagi 13. in 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 razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enota dediščine Volčji Potok – Arboretum (EŠD 
7904).

Enota ima zaradi izjemnih kulturnih, zgodovinskih, krajinskih in vrtno-arhitekturnih lastnosti poseben 
pomen za Republiko Slovenijo. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik državnega pomena.

2. člen

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena:

Arboretum Volčji Potok (v nadaljevanju: arboretum), sodi med najpomembnejšo vrtno-arhitekturno 
dediščino v Sloveniji. Preoblikovanje nekdanjega kompleksa dvorca s parkom z vključitvijo ohranjenih 
grajenih prvin v parkovno zasnovo v krajinskem slogu, uporaba drevnine, grmovnic, zelnatih trajnic in 
vodnih motivov ter sožitje z naravnimi lastnostmi območja opredeljujejo edinstvenost arboretuma. 
Tematsko zasnovane enote so likovno in ekološko uravnotežene ter med seboj povezane kot različna 
krajinska prizorišča. Posebna vrednota je vključitev vidnih prostorskih kakovosti bližnje (grič Homec s 
cerkvijo) in daljne okolice (Kamniške Alpe) v koncept zasnove.

Zaradi velike raznolikosti rastlinskega materiala, zbranega v arboretumu, je ta pomemben tudi biotsko 
in genetsko.

3. člen

Arboretum obsega nepremičnine: 
– parcele št. 1192 (severni del parcele do jugovzhodnega vogala parcele št. 446/4, k. o. 1936 –
Radomlje), 1194 (severni del parcele do jugovzhodnega vogala parcele št. 445, k. o. 1936 –
Radomlje), 1197/2 (severni del parcele zahodno ob parceli št. 470/2, k. o. 1936 – Radomlje), 1202/4 
(osrednji in vzhodni del parcele vzhodno od parcele št. 1197/1, k. o. 1936 – Radomlje), 1203, 440/3, 
441/3, 445, 446/4, 447/1, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 470/2, 475, 476, 478, 479, 480, 
481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 496 (zahodni del parcele vzhodno ob 
parceli št. 497, k. o. 1936 – Radomlje), 497, 500, 501, 504, 505 (severovzhodni del parcele do 
severozahodnega vogala parcele št. 506, k. o. 1936 – Radomlje), vse k. o. 1936 – Radomlje;
– parcele št. 1/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/1, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25, 26, 
27/1, 27/2, 27/3, 28, 29, 3/2, 3/3, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 



698/2, 698/3, 698/7, 699, 7/1, 7/2, 7/3, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 
712, 713, 714/1, 714/2, 756/1, 8/1, 8/2, 810 (osrednji del parcele ob parceli št. 811, k. o. 1910 – Volčji 
Potok), 811, 812, 813, 814, 819, 820, 9, 913/1 (zahodni del parcele do severne meje parcele št. 35, k. 
o. 1910 – Volčji Potok), 915/3, 930/1 (skrajni vzhodni del parcele do severozahodnega vogala parcele 
št. 756/1, k. o. 1910 – Volčji Potok), 930/2, 931/10, 931/11 (osrednji del parcele do jugozahodnega 
vogala parcele št. 809/2, k. o. 1910 – Volčji Potok), 931/2, 940 (zahodni del parcele do parcele št. 
37/1, k. o. 1910 – Volčji Potok), vse k. o. 1910 – Volčji Potok.

Meja Arboretuma je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 20. 12. 2002, Uradni 
list RS, št. 5/03, datoteka z dne 23. 7. 2015, izvorno merilo 1 : 2880) in vrisana na temeljnem 
topografskem načrtu v merilu 1 : 5000.

Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranijo ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino, Javni 
zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: Zavod) in upravljavec 
iz 11. člena tega odloka.

Meje Arboretuma so informativno prikazane na publikacijski topografski karti v merilu 1 : 25000, ki je 
kot priloga sestavni del tega odloka.

4. člen

Arboretum ima vplivno območje. To so površine, ki so funkcionalno, ekološko in vidno povezane z 
Arboretumom.

Vplivno območje obsega grič Homec, obrečno ravnico ob Kamniški Bistrici ter območja južno, severno 
in severovzhodno od Arboretuma.

Meja vplivnega območja je prikazana na publikacijski topografski karti iz četrtega odstavka prejšnjega 
člena.

5. člen

Arboretum, ki se varuje kot spomeniška celota, sestavljata zgodovinsko jedro s prostorskimi enotami:  
Volčji hrib z ruševinami starega gradu (EŠD 9912) in gozdnim zaledjem (Hujski travnik, Hujska loka, 
Jelova draga, Rusula), Francoski vrt, Stari park, Souvanova loka, Veliko jezero, Jezero bele magnolije, 
Zgornji angleški park, Spodnji angleški park, Otočec, Rozarij in Južni travnik ter širše območje parka.

Znotraj Arboretuma so tudi druge površine in objekti, ki nimajo spomeniških lastnosti, so pa 
funkcionalno in programsko povezani z njegovim delovanjem. Njihovo urejanje je podrejeno urejanju 
spomeniške celote.

6. člen
Arboretum je namenjen:
-       trajni ohranitvi krajinskih, zgodovinskih in prostorskih vrednot,
-       povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
-       prezentaciji kulturnih vrednot spomenika,
-       znanstveno-raziskovalnemu delu na področju parkovne in krajinske dendrologije,
-       učno-demonstracijskemu delu.

7. člen



Na celotnem območju kulturnega spomenika veljajo splošna načela varstva in urejanja:
1.     ohranjanje kulturnih, zgodovinskih, krajinskih in ekoloških vrednot v njihovi celovitosti, 

neokrnjenosti in izvirnosti,
2.     podreditev vseh posegov spomeniškim lastnostim kulturnega spomenika,
3.     zagotavljanje predstavitve območja in njegovih vrednot, ki ni v nasprotju z varovanjem celote in 

njenih delov.

Načrt upravljanja mora biti v skladu z načeli iz prejšnjega odstavka.

8. člen

V Arboretumu ni dovoljeno:
1.     graditi ali postavljati začasne ali trajne objekte, razen tiste, ki so v skladu s potrjenim načrtom 

upravljanja in prostorskim aktom,
2.     spreminjati oblik in lastnosti poti,
3.     voziti se s čolni po jezerih, razen za potrebe vzdrževanja,
4.     voziti se z motornimi vozili, razen za potrebe vzdrževanja in oskrbe,
5.     reklamirati sponzorjev,
6.     napeljevati komunalne vode.

9. člen

Poleg splošnih prepovedih iz 8. člena v Arboretumu ni dovoljeno:
1.     spreminjati vrtno-arhitekturne zasnove parkovnih površin,
2.     odstranjevati drevja in grmovnic,
3.     dosajati novih rastlinskih osebkov,
4.     uničevati ali poškodovati drevja in grmovja ter trgati cvetja,
5.    uničevati, odstranjevati ali premeščati parkovne objekte (vodnjake, plastike), ki so del 

oblikovalske zasnove,
6.     spreminjati ekološke pogoje, ki so potrebni za obstoj in razvoj drevja in grmovja,
7.     nabirati semen,
8.     izvajati goloseke v gozdu.

10. člen

Na vplivnem območju ni dovoljeno izvajati del in posegov, ki neposredno ali posredno negativno 
vplivajo na:
1.     kulturno vlogo spomenika,
2.     vidno in doživljajsko privlačnost kulturnega spomenika,
3.     kakovost okolja,
4.     ekološke razmere.

11. člen

Spomenik upravlja Javni zavod Arboretum Volčji Potok (v nadaljnjem besedilu: Javni zavod), 
ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok (Uradni list RS, št. 111/03 
in 112/08).

12. člen



Arboretum se upravlja na podlagi načrta upravljanja, v katerem se opredelita programska in prostorska 
vizija razvoja kulturnega spomenika.

Potrjeni načrt upravljanja je podlaga letnim načrtom dela. Načrt upravljanja je obvezno izhodišče za 
načrtovanje prostora in rabo naravnih dobrin.

Načrt upravljanja mora vsebovati tudi grafične ponazoritve koncepta razvoja, temelječe na predhodnih 
prostorskih presojah. Načrt upravljanja pripravi Javni zavod na podlagi strokovnih podlag in preveritev.

Strokovne podlage za spomeniško varstveni del, v katerih se podrobneje opredelijo spomeniško-
varstvene lastnosti zavarovanega območja in njihovo stanje, določijo enote spomenika, smernice za 
vzdrževanje in sanacijo posameznih enot, smernice za prezentacijo ter izhodišča za razvoj 
Arboretuma na prostih površinah, izdela Zavod. 

Strokovne podlage za druge dele načrta upravljanja območja pripravi Javni zavod.

13. člen

Vzdrževalna, sanacijska in druga ureditvena dela se lahko opravljajo le na podlagi potrjenega načrta 
upravljanja in v okviru prostorskih rešitev, opredeljenih v prostorskem aktu za zavarovano območje. 
Do sprejema načrta upravljanja je s soglasjem Zavoda dovoljeno izvajati vzdrževalna dela. 

Izjemoma je dovoljeno izvajati dela iz 2., 5. in 6. točke 8. člena in 1., 2., 3. in 7. točke 9. člena, če so v 
skladu s potrjenim načrtom upravljanja.

   14. člen

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi zaznamuje status kulturnega spomenika na 
nepremičninah, navedenih v 3. členu tega odloka.

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi izbriše zaznambo statusa kulturnega spomenika 
državnega pomena na parcelah št. 447/2, 446/5, 446/2, 441/4, 440/4, vse k. o. 1936 – Radomlje in 
parcelah št. 932, 930/8, 913/2, 915/1, 915/2, vse k. o. 1910 – Volčji Potok.

  15. člen

Za vse posege v Arboretum in vplivnem območju, razen če zakon ne določa drugače, je treba izpolniti 
kulturnovarstvene pogoje in pridobiti kulturnovarstveno soglasje Zavoda.

16. člen

Javni zavod, Zavod ali vsaka druga pravna in fizična oseba morajo pristojno inšpekcijo opozoriti na 
nepravilnosti ali posledice škodljivega delovanja na zavarovanem ali vplivnem območju kulturnega 
spomenika.

17. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za kulturno dediščino.



18. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni 
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 82/99, 111/00 in 16/08 – ZVKD-1).

19. člen

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

Priloga: publikacijska topografska karta

Št.: 
Ljubljana, 
EVA: 2016-3340-0030

 Vlada Republike Slovenije

                                                                                    dr. Miroslav CERAR
P R E D S E D N I K



OBRAZLOŽITEV

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 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.



(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.

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 23. členu predpisuje način prenehanja statusa kulturnega spomenika (v celoti ali le v delu). 
V primeru Arboretuma Volčji Potok se izbrišejo zaznambe spomenika iz zemljiške knjige na tistih 
parcelah, ki so ob ureditvi cestišča izgubile dediščinske vrednote.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Zakon ne določa rokov za izdajo odloka.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Arboretum Volčji Potok je bil za spomenik državnega pomena razglašen z Odlokom o razglasitvi 
Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 82/99, 111/00 in 
16/08 – ZVKD-1).

Pobudo za spremembo odloka je podal upravljavec spomenika, javni zavod Arboretum Volčji Potok. 
Zaradi varnejšega dostopa obiskovalcev, predvsem pešcev, je občina preuredila dostopno cesto na 
južni strani Arboretuma, zato je bilo treba mejo območja prilagodili tako, da so lahko ob robu ceste 
uredili pločnik. Ureditev je bila usklajena s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine in 
občinama Domžale ter Kamnik.

Na mejah območja se je nekoliko spremenila tudi parcelacija. Zato so strokovnjaki Zavoda in 
Arboretuma predlagali manjši popravek mej, ki ne vpliva na varovanje območja. V predlogu za 
spremembo razglasitve, ki ga je poslal Zavod 4. 2. 2016, je ta presodil, da predlagana sprememba 
razglasitve ne vpliva na spomeniške lastnosti tega spomenika državnega pomena in celo olajša 
dostop do spomenika na južni strani ter omogoča lažje vzdrževanje na drugih območjih, kjer so meje 
spremenjene. 

Ministrstvo je pripravilo novelo odloka, v kateri je bila poleg zgoraj navedenih sprememb izvedena tudi 
terminološka uskladitev z ZVKD-1, predvsem glede načrta upravljanja. Vse parcele spomenika so bile 
ponovno preverjene na aktualnem digitalnem katastrskem načrtu.

Zaradi neustrezne nomotehnične oblike prvotnega odloka je ministrstvo na predlog SVZ pripravilo 
spremembo razglasitve v obliki čistopisa celotnega odloka, v katerem so bile poleg zgoraj navedenih 
sprememb dodatno odpravljene še nekatere nomotehnične nepravilnosti.
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