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Številka : 12 DOPISNA/AD 3-2021 

Datum: 10.3.2021 

 
ZADEVA: SKLEP O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU 

KULTURE 
 
PRAVNA PODLAGA: 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). 

                                               Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na 
področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) in  27. člena 
Statuta Občine Radenci. 

                                                 

PREDLAGATELJ:               Občinska uprava Občine Radenci 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radenci 
 
 
PREDLOGA  SKLEPA: Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o določitvi 

javne infrastrukture na področju kulture.  
 
OBRAZLOŽITEV:                    Pravni temelj za sprejem akta je 70. člen 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), ki določa pogoje in način določitev 
javne infrastrukture. Zakon v omenjenemu členu določa, 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.  

                                               V skladu s Pravilnikom o vodenju evidence javne infrastrukture 
na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) vodi evidenco 
javne infrastrukture na področju kulture Ministrstvo za kulturo 
na podlagi sklepa Občinskega sveta. 

 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC: 
                                               Sprejem sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju 

kulture ne bo imel dodatnih finančnih posledic za proračun 
Občine Radenci.              

 
Roman LELJAK, 

ŽUPAN OBČINE RADENCI 
Priloge: 

- Etažni načrt stavbe – številka etaže 3, 
- Predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture v Občini Radenci. 



 

PREDLOG SKLEPA 
 

OBČINA RADENCI 
OBČINSKI SVET 
 
 
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg v nadaljevanju ZUJIK) 
in Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (uradni list RS, št. 
11/03) in 27. člena Statuta Občine Radenci je Občinski svet Občine Radenci na ____. dopisni 
seji, dne __________ sprejel naslednji  
 
 

S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občine Radenci 

 
1. člen 

S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Radenci. 
 

2. člen 
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine oziroma deli nepremičnin 
ter oprema v teh nepremičninah, katere služijo kulturni dejavnosti in so v lasti Občine 
Radenci.  

 
3. člen 

Kot javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Radenci, se s tem sklepom 
določijo: 

• Krajevna knjižnica Radenci, stavba 949/del stavbe 18., katastrska občina 200 Radenci, 
Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci; 

• Center medgeneracijskega druženja, stavba 949/del stavbe 19, katastrska občina 200 
Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci. 
 

4. člen 
Nepremičnine iz 3. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture 
zaznamujejo v zemljiški knjigi. 

5. člen 
 

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

 
 

Roman Leljak, 
 župan Občine Radenci 


