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O B Č I N A   L A Š K O 

Urad za družbene dejavnosti, 
gospodarstvo in javne finance 

Mestna ulica 2, 3270 Laško 

    
 
 
 
 
 

 
 

 
Telefon:   03/7338 700 
Telefaks:  03/7338 740 
 
Številka: 610-02/2015-04 05 
Datum:  18. 3. 2015 
 

O B Č I N S K I   S V E T   L A Š K O 

 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:  Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne 

infrastrukture na področju kulture 
 
Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 
Predstavnika predlagatelja na seji:  

• Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance   
 

Pristojnost in pravna podlaga:  
• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 

51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO), 
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007–UPB1, 

56/2008, 4/2010, 20/2011 in 111/2013);  
• Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 

11/2003)  
• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 11/2010 in 45/2011)  
 
Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Laško sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o 

določitvi javne infrastrukture na področju kulture, v predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev:  
 
Občinski svet Laško je juliju 1995 s Sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture določil objekte, ki so bile na dan 17. 12. 1994 družbena oziroma javna lastnina in so 
namenjene opravljanju kulturne dejavnosti. V letu 2002 je bil sprejet nov Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) in v februarju 2003 še Pravilnik o vodenju 
evidence javne infrastrukture na področju kulture.   
 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)  je poleg ostalega predpisal, da v 
primerih, ko je lokalna skupnost že pred uveljavitvijo ZUJIK s sklepom ugotovila, katere 
nepremičnine in oprema so v javni lasti, se pretežno uporabljajo za kulturne namene in so 
zato javna kulturna infrastruktura, ni potrebno ponovno odločanje o tem katere nepremičnine 
in oprema so del javne kulturne infrastrukture.  
 
V Uradnem listu RS, št. 94/2009 z dne 20. 11 2009 je Občina Laško objavila sklep, ki je 
razširil varovano območje Kartuzije Jurklošter, medtem ko se podatki za ostale nepremičnine 
v registru niso spreminjali.    
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Skladno s 5. členom pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture 
so dolžni pristojni organi lokalne skupnosti sklepe in njihove spremembe predložiti 
ministrstvu v roku 15 dni po sprejemu. 
 
Nepremičnine, ki so javna infrastruktura na področju kulture se zaznamujejo v zemljiški knjigi 
kot javna kulturna infrastruktura na predlog pristojnega organa lokalne skupnosti (župan). 
 
Evidenco nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo, vodi ministrstvo, pristojno 
za kulturo.        
 
S tokratnim sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture predlagane spremembe so posledica preselitve prostorov Knjižnice Rimske 
Toplice v nov večnamenski objekt na Aškerčevi cesti 6.      
 
   

                  ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                          Franc ZDOLŠEK   
 
 
Priloga: Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 

 
 
 

 
 
Na podlagi 70. in 132. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/2007–UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 111/2013 in 21. člena Statuta Občine 
Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 11/2010 in 45/2011) je Občinski svet Občine Laško na 
___ seji dne, _________  sprejel 

 
S K L E P  

o spremembah in dopolnitvah  
Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture (Uradni list RS, št. 46/1995).  
 

2. člen 
 
V tč. I sklepa se pri nepremičninah z zaporedno številko od 1. do 10. črtajo podatki o 
zemljiško knjižnih vložkih, in sicer: "ZKV 183, ZKV 385, ZKV 477, ZKV 116, ZKV 103, ZKV 
313, ZKV 67, ZKV 306, ZKV 20 in ZKV 137".   
    

2. člen 
 
V tč. I sklepa se izbriše nepremičnina pod zaporedno številko 11. Knjižnica Rimske Toplice 
(stanovanje v stanovanjskem bloku v skupni izmeri 54 m2), parc. št. 960/13, k.o. Rimske 
Toplice, ZKV 334 in se nadomesti z novo nepremičnino:    
"11. Knjižnica Rimske Toplice (poslovni prostor v večnamenskem objektu  Aškerčeva cesta 
6, 3272 Rimske Toplice, v skupni izmeri 200 m2), parc. št. 963/5, k.o. 1039 Rimske Toplice."     
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3.  člen  
 

Javna kulturna infrastruktura je tudi oprema v nepremičninah iz tč. I sklepa o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture, ki je v javni lasti in se pretežno uporablja za kulturne 
namene.  

4. člen  
 
Vsa ostala določila Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, 
št. 46/1995) in Sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo 
na področju kulture v Občini Laško (Ur. list RS, št. 94/2009) ostajajo nespremenjena in v 
veljavi. 
 

5. člen 
 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Številka: 610-02/2015-04 05 
Laško, dne ___________________ 
 
                                                                                          

  Župan Občine Laško  
             Franc Zdolšek, l.r.  
 


