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OBČINSKI SVET  
OBČINE ROGATEC 

 
 
Zadeva:  Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 

 

 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju ZUJIK) v 70. 

členu določa pogoje in način določitve javne infrastrukture na področju kulture. Zakon v navedenem 

členu pravi, da javno kulturno infrastrukturo sestavljajo nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in 

so namenjene kulturi.  

Namen razglasitve neke nepremičnine za javno infrastrukturo na področju kulture je predvsem 

zavarovati in ohraniti namembnost kulturnih prostorov ter funkcionalno omejiti uporabo, upravljanje in 

razpolaganje na področju kulturnih dejavnosti. Pristojni organ lokalne skupnosti s sklepom ugotovi 

katere nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi, sestavljajo javno kulturno 

infrastrukturo. Nepremičnine se zaznamujejo v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura. 

 
Evidenco tovrstnih nepremičnin vodi Ministrstvo za kulturo. Podatke, ki se vpisujejo v evidenco javne 
infrastrukture na področju kulture, vsebino in način vodenja evidence ter vpis in izpis iz evidence, 
podrobneje določa Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list 
RS, št. 11/03). 

 

Občinski svet je s Sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Rogatec, št. 

061-3/95, z dne 11.8.1995, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/95 določil za javno kulturno 

infrastrukturo del Kulturne dvorane Rogatec (sedanja dela stavbe 258 št. 20 in št. 21). S predlaganim 

sklepom se za javno infrastrukturo na področju kulture, poleg delov št. 20 in 21, določajo še preostali 

deli Kulturne dvorane Rogatec, to so deli št. 30, 31 in 32, Knjižnica Rogatec, Dvorec Strmol in 

dvorana v pritličju Grajske pristave. 

 

Sprejem predlaganega sklepa neposrednih finančnih posledic ne predvideva, se pa s sklepom 

zagotavlja pravno podlago za kandidaturo na javne razpise za sofinanciranje obnove objektov na 

področju kulture, ki jih izvaja Ministrstvo za kulturo. 

 

 

Pripravila: 

Maja Kampoš Čuček 

višja svetovalka I 

 
Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r. 

                                                                                                                    ŽUPAN 
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PREDLOG 

 

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – 
ZDeb), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, 
št. 11/03) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine 
Rogatec na ______ seji dne _______ sprejel 

 

S K L E P  

o določitvi javne infrastrukture na področju kulture  
 
 

1. člen  
 
 
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednja nepremičnina in deli nepremičnin ter le-
tem pripadajoča oprema v lasti Občine Rogatec, ki služi kulturnim dejavnostim: 

 

naziv nepremičnine naslov številka stavbe in dela 
stavbe 

parc. št. k. o. površina 

Dvorec Strmol Pot k ribniku 3,  
3252 Rogatec 

421, 422 in 423 757/2 1178 Rogatec 1627,90 m2 

Dvorana v pritličju 
Grajske pristave  

Pot k ribniku 4, 
3252 Rogatec 

430-2 (prostor za množično 
uporabo) 

761/8 1178 Rogatec 262,00 m
2
 

Knjižnica Rogatec Strmolska ulica 6, 
3252 Rogatec 

258-19 1041/4 1178 Rogatec 109,10 m2 

Kulturna dvorana 
Rogatec 

Strmolska ulica 6 
3252 Rogatec 

258-20,  
258-21,  
258-30,  
258-31 in  
258-32 

1041/4 1178 Rogatec 

246,10 m2 
59,80 m2 
12,80 m2 
11,40 m2 
60,10 m2 

 
 

2. člen  
 

Ta sklep nadomesti Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Rogatec, št. 
061-3/95, z dne 11.8.1995, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/95. 

 
3. člen  

 

Pri nepremičninah iz prejšnjega člena tega sklepa se v zemljiški knjigi zaznamuje javna 
infrastruktura Občine Rogatec na področju kulture. 

 
4. člen  

 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. 

 

Številka:  
Rogatec, dne  

                                     Župan  
Občine Rogatec 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3643/sklep-o-dolocitvi-javne-infrastrukture-na-podrocju-kulture/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3643/sklep-o-dolocitvi-javne-infrastrukture-na-podrocju-kulture/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3643/sklep-o-dolocitvi-javne-infrastrukture-na-podrocju-kulture/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3643/sklep-o-dolocitvi-javne-infrastrukture-na-podrocju-kulture/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3643/sklep-o-dolocitvi-javne-infrastrukture-na-podrocju-kulture/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3643/sklep-o-dolocitvi-javne-infrastrukture-na-podrocju-kulture/#3.%C2%A0%C4%8Dlen


 

 
                        Martin Mikolič 

 


