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OBČINSKI SVET
Številka: 900-0006/2021
Datum: 23.6.2021
OBČINSKI SVET
OBČINE BOROVNICA
ZADEVA:

Sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Borovnica

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA:

Statut Občine Borovnica (Ur. list RS št. 67/2016)
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)

PREDLAGATELJ:

Bojan Čebela, Župan Občine Borovnica

GRADIVO PRIPRAVIL:

Matjaž Žbogar, višji svetovalec

MATIČNO TELO:

Odbor za družbene dejavnosti

POROČEVALEC:

Matjaž Žbogar, višji svetovalec

PREDLOG SKLEPA

Občina Borovnica sprejme sklep o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture v Občini Borovnica

Obrazložitev:
1. Uvod
70. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUIJK) določa, da
nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi, sestavljajo javno
infrastrukturo na področju kulture. Sklep o tem, katere nepremičnine in oprema so na
lokalnem nivoju namenjene kulturi, sprejme pristojni organ lokalne skupnosti. Sklep se
zaznamuje v zemljiški knjigi ter na podlagi Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture
na področju kulture vpiše v Evidenco javne infrastrukture na področju kulture pri Ministrstvu
za kulturo.
2. Ocena stanja in cilji
Občina Borovnica trenutno nima javne infrastrukture, ki bi jo s sklepom določala kot javno
kulturno infrastrukturo, čeprav ima v lasti nekaj objektov in prostorov, ki so namenjeni kulturni
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dejavnosti. Občina za to infrastrukturo ni dolžna sprejeti sklepa, s katero se jo formalno
določi kot javno kulturno infrastrukturo, vendar pa je tak sklep običajno pogoj za pridobivanje
državnih sredstev za sofinanciranje vlaganj vanjo.
Predlagamo, da se kot javna kulturna infrastruktura v Občini Borovnica določijo
večnamenska in mala dvorana v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica ter objekt nekdanje
trgovine Jurček, ki se ga bo preuredilo v krajevno knjižnico. Vsi objekti so v lasti Občine
Borovnica.
Dvorani v šoli sta večnamenski, med drugim pa se uporabljata za izvedbo kulturnih
dogodkov. Z geodetskim elaboratom, ki ga je 2. 4. 2021 izdelala Geodetska družba d.o.o.,
sta obe dvorani dobili skupno št. dela stavbe (ID 6), pod to številko bosta vpisani tudi v
kataster stavb.
Objekt nekdanje trgovine Jurček, ki leži na parc. št. 542/8 in 542/9, k.o. 2004 Borovnica, je
postal last Občine Borovnica na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 3. 2021, sklepa o vpisu
v zemljiško knjigo sta bila izdana 27. 5. 2021 za parc. št. 542/8 in 1. 6. 2021 za parc. št.
542/9.
3. Ocena finančnih posledic
Neposrednih finančnih posledic za občinski proračun sprejem sklepa ne bo povzročil. Se pa
s sklepom zagotavlja pravno podlago za državno sofinanciranje vlaganj v navedene objekte
kot infrastrukture na področju kulture.

Pripravil:
Matjaž Žbogar
Višje svetovalec
Bojan Čebela
Župan
Priloge:
-

Izsek iz etažnega načrta za stavbo 2004-1055 (obrazec K-3, etaža 5)
Sklep o vknjižbi lastninske pravice Dn 103127/2021 z dne 27. 5. 2021
Sklep o vknjižbi lastninske pravice Dn 103116/2021 z dne 1. 6. 2021
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MNENJE ODBORA
Odbor za družbene dejavnosti daje pozitivno mnenje k Sklepu o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture v Občini Borovnica in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
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(predlog sklepa)
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 in 21/18 –
ZNOrg), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list
RS, št. 11/03), 106. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) in 72. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 56/17) je Občinski svet
Občine Borovnica na __. izredni seji, dne ___________ sprejel
SKLEP O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE V OBČINI
BOROVNICA
1. člen
S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine
Borovnica.
2. člen
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine oziroma deli nepremičnin
ter oprema v teh nepremičninah, ki služijo kulturni dejavnosti in so v lasti Občine Borovnica.
3. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Borovnica se s tem sklepom
določita:
-

Krajevna knjižnica dr. Marje Borštnik, na naslovu Zalarjeva cesta 19A, 1353
Borovnica, ki stoji na zemljišču parc. št. 542/8 in 542/9, k.o. 2004 Borovnica;
Večnamenska dvorana v Osnovni šoli dr. Ivana Korošca, na naslovu Paplerjeva ulica
15, 1353 Borovnica, posamezni del št. 6 v stavbi št. 1055, k.o. 2004 Borovnica.
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.
Številka:
Borovnica, dne ______________
Občina Borovnica
Bojan Čebela
župan
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