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Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji
dne ________________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine in oprema, ki
so namenjene kulturi in so v lasti Mestne občine Nova Gorica:


Objekt Goriški muzej – prostori kustodiata in uprave, ležeč na parc. št. 1016/3 in
parc.št. 2997 k. o. 2303 - Solkan, Pod vinogradi 2, Solkan.

Kot javna infrastruktura se razglasi tudi oprema v navedeni nepremičnini.

2.
Nepremičnine iz prejšnje točke tega sklepa se zaznamujejo v zemljiški knjigi kot javna
kulturna infrastruktura.

3.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 610-47/2015
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 610-47/2015-43
Nova Gorica, 9. septembra 2016
OBRAZLOŽITEV

Pravna podlaga za sprejem sklepa je 2. odstavek 70. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS, št. 96/02 s spremembami), ki določa
pojem, pogoje in način določitve javne infrastrukture na področju kulture. Skladno s 1.
odstavkom 70. člena ZUJIK sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture
nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi. 2. odstavek 70. člena
pa določa, da sklep o tem, katere nepremičnine in oprema so namenjene kulturi, sprejme
vlada na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, oziroma pristojni organ lokalne
skupnosti.
Namen razglasitve nepremičnin in opreme za javno infrastrukturo na področju kulture je
predvsem v zagotovitvi trajne namembnosti prostorov ter ohranitvi prostorov za izvajanje
kulturnih dejavnosti. Mestni svet s sklepom določi, katere nepremičnine in oprema so
namenjene izvajanju kulturnih dejavnosti.
Glede na namembnost objekta Goriški muzej – prostori kustodiata in uprave, ki se
uporablja za sedež kustodiata in uprave Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova
Gorica, se predlaga, da se navedene nepremičnine in oprema določijo za javno kulturno
infrastrukturo.
Skladno s 3. odstavkom ZUJIK se nepremičnine, ki so razglašene za javno infrastrukturo
na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da sklep obravnava in ga
sprejme.

Matej Arčon
ŽUPAN

Pripravili:
mag. Marinka Saksida, načelnica
Majda Petejan, višja svetovalka za družbene dejavnosti

