
 

PREDLOG: 

 

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - 

uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 - Odl. US) in 16. člena 
Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV št. 22/10) je Občinski svet Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah, na _____________ seji, dne _____________ , sprejel 

 

 

SKLEP 

O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE 

 

1. člen 

 

 

Javna infrastruktura na področju kulture v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah postane 
dvorana v Kulturnem domu Sveta Trojica, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah, parc. št. 159/1, k.o. 536 – Gradišče v Slovenskih goricah, ID 3920291, v površini 378,80 

m
2
. 

 

2. člen 

 

Javna kulturna infrastruktura je tudi oprema v nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa, ki je v 
javni lasti in se pretežno uporablja za kulturne namene. 

 

3. člen 

 

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na 

področju kulture. 

 

4. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 

 

Številka: 7113-2/2013 
Datum: _____________   

 

             Župan  

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

Darko FRAS, univ.dipl.prav. 



 

OBRAZLOŽITEV 

 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa, da nepremičnine (objekti in prostori) ter 

oprema, ki so v javni lasti in so namenjeni kulturi, sestavljajo javno infrastrukturo na področju 

kulture. Objekte namenjene kulturi določi s sklepom vlada oziroma v lokalni skupnosti občinski 

svet. 

 

Nepremičnine namenjene kulturi se po navedenem zakonu morajo zaznamovati tudi v zemljiški 

knjigi kot javna kulturna infrastruktura. Ministrstvo za kulturo vodi evidenco nepremičnin, ki 

sestavljajo javno kulturno infrastrukturo na osnovi sprejetih sklepov vlade in občin. Država lahko v 

skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo sofinancira investicije v javno 

kulturno infrastrukturo, če ta presega pomen, ki ga ima za lokalno skupnost, oziroma zaradi 

skladnega razvoja Slovenije in je to v javnem interesu države.  

 

Dvorana v Kulturnem domu Sveta Trojica je že od izgradnje doma leta 1935 namenjena raznim 

kulturnim prireditvam. V določenem obdobju je aktivno delovala tudi kot kinodvorana. V 

prihodnje se predvideva uporaba celotnega kulturnega doma za razne društvene dejavnosti, zato se 

zdi smiselno, da se dvorana opredeli kot javna kulturna infrastruktura. 

 

Glede na zgoraj navedeno, se Občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep kot predlagan.  


