
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                                      
                 Ž U P A N 
Mestni trg 1, p.p. 25, 1001  Ljubljana 

 306 10-10 ,   306 12-14 
 
                                                                                                          
 

 
Številka:  627-64/2002- 30 
Datum:    9. 7. 2009  
 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA 

SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

 
 
PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za 

kulturo  
 
 
NASLOV: Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na  
                                            področju kulture 
   
 
POROČEVALCA:  dr. Uroš Grilc, načelnik Oddelka za kulturo  
                                           Samo Perat, svetovalec 
 
PRISTOJNO DELOVNO Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost 
TELO: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture. 
 
 
 
 

 
 

Ž U P A N 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
 

 
Priloga: 
- predlog sklepa z obrazložitvijo 

 



 
P r e d l o g 

 
 
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS,  št. 
77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US in 56/08) in 27. člena  Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list  RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo)  je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na ……seji  dne ……. sprejel 

 
 

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

 
 

1. člen 
 
Javna infrastruktura na področju kulture so naslednje nepremičnine: 
 

 
Zap. 

št. 
Nepremičnina Lokacija Zemljiškoknjižni podatki 

k. o.                   zk. vl.            parc. 
št. 

Površina 
poslovnega  

prostora (m²) 
1. 
 
 

Prostori 
Trubarjeve hiše 

Ribji trg 2, Ljubljana (I. 
nadstropje – Trubarjeva 
hiša literature) 

Ljubljana             282                293 
mesto 
 

171,88 

2. Umetniški 
ateljeji (7) 

Gornji trg 24, Ljubljana   Ljubljana           124                 170     
 mesto                                        172     

238,58 

3. Umetniški 
ateljeji (3) 

Gornji trg 44, Ljubljana  
pritličje stavbe 

Prule                    77                  2/4      
                            77                   2/6   
                            98                   2/7 

270,15 

4. Umetniška 
ateljeja (2) 

Kongresni trg 14, 
Ljubljana 

Gradišče            152                   6/6 
Predmestje I. 

170,24 

5. Umetniški 
atelje 

Šmartinska cesta  14, 
Ljubljana 

Šentpeter             35                 184/1  
                                                 184/2 

110,39 

6. Umetniški 
atelje 

Rozmanova 12, Ljubljana 
PP 

Tabor              1050                 3356 
                        2490                3357 
                        2331                3358     
 

30,64 

7. Umetniški 
atelje 

Trubarjeva 23, Ljubljana  Tabor               102                 2550 
                                                2551 
                                                2552 
                                                2553 
                                                2554 
                                                2555 
                                                2556 
                                               2557     

208,23 



8. Prostori bivših 
vojašnic na 
Metelkovi 
 

Masarykova 24 Ljubljana, 
in sicer stavbe Lovci, 
Pešci, Garaže, Mali hangar 
in Hlev 

Tabor                  2438            3094     
                                                3095 
                                                3098 
                                                3099 
                                                3100 
                                                3093/1  
                                                3092     

920 
298 
235 
555 
520 

 
 

9. Mestna 
knjižnica 
Ljubljana, 
Knjižnica Šiška 

Trg komandanta Staneta 8, 
Ljubljana 

Dravlje         3146                809/318 
 

2.741,5 

10. Prostori za 
kulturo na 
Vodnikovem 
trgu 5 

Vodnikov trg 5, Ljubljana Ljubljana         388               324/2   
mesto                                   18471       
                                              

283,28 

 
 
 

2. člen 
 

Javna kulturna infrastruktura je tudi oprema v nepremičninah iz 1. člena tega sklepa, ki je v javni 
lasti in se pretežno uporablja za kulturne namene. 

 
 

3. člen 
 

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se zaznamujejo v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura 
na področju kulture na predlog župana Mestne občine Ljubljana. 
 
 

4. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu  Republike Slovenije. 
 
  
 
 
Št…… 
Ljubljana, dne ….. 
 
 
 
                                                                                           
 
                                                                                                           Župan 
                                                                                             Mestne občine Ljubljana  
                                                                                                    Zoran Janković 
 
 
 



 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
Pravni temelj za sprejem akta 
Pravni temelj za sprejem akta je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS,  št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US in 56/08), ki v 70. členu med 
drugim določa, da sklep o tem, katere nepremičnine in oprema so namenjene kulturi, sprejme 
pristojni organ lokalne skupnosti, in  27. člena  Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list  RS, 
št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki med drugim določa, da Mestni svet sprejema statute in 
druge akte.   
 
Razlogi in cilji za sprejem akta 
Nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi, sestavljajo javno 
infrastrukturo na področju kulture. Sklep o tem, katere so te nepremičnine, sprejme pristojni 
organ lokalne skupnosti, v pričujočem primeru Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  
S sklepom določene nepremičnine se na predlog župana zaznamujejo v zemljiški knjigi. Sklep o 
določitvi javne infrastrukture na področju kulture se posreduje Ministrstvu za kulturo, ki vodi 
evidenco nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo, po Pravilniku o vodenju 
evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list, RS št. 11/03).    
 
Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 
Na področju javne infrastrukture na področju kulture so v MOL v veljavi naslednji sklepi o 
določitvi javne infrastrukture na področju kulture, in sicer:  
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, ki ga je na podlagi 29. in 63. Zakona 
o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 31/97) sprejel Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana  na svoji 23. seji dne 6.3.1996; 
- Sklep o določitvi  nepremičnine Kina Šiška in Kina Dvor za javno infrastrukturo na področju 
kulture, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana na svoji 2. seji 1.2.1999; 
- Sklep o spremembah sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list 
RS, št. 75/03), ki ga je sprejel Mestni svet MOL na 4. seji 14.7.2003, Sklep o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS 75/03), ki ga je sprejel Mestni svet MOL na 4. 
seji 14.7.2003 in  
- Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepov o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture (Uradni list RS, št 5/08), ki ga je sprejel Mestni svet MOL na svoji 12. seji dne 
20.12.2008. 
S pričujočim sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture določamo javno 
kulturno infrastrukturo, ki jo sestavljajo nepremičnine in oprema v lasti MOL, ki je namenjena 
kulturi in v zgoraj omenjenem nizu sklepov niso zajeti. Pod tč. 1. gre za prostore, ki jih je, na 
podlagi sklepa župana št. 4780-127/2007-9, z dne 10. marca 2008, prevzel v upravljanje Oddelek 
za kulturo. Prostori, ki se nahajajo v I. nadstropju stavbe Ribji trg 2, merijo skupaj 171,88 m² in 
so namenjeni dejavnosti kulture. Pod zap. št. od 2. do 7. smo v seznamu določili prostore, ki 
služijo namenu likovnih ateljejev. Prostori na Metelkovi (pod zap. št. 8) so že z uveljavitvijo 
Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) služili 
opravljanju kulturne dejavnosti in so s tega vidika, ob upoštevanju 63. člena omenjenega zakona, 
že po samem zakonu javna infrastruktura na področju kulture. S tem sklepom temu dejstvu 
pridajamo zgolj določitev predmetnih nepremičnin za javno infrastrukturo na področju kulture. 
Poleg tega je bilo potrebno določiti za javno infrastrukturo nove prostore Knjižnice Šiška, Trg 
komandanta Staneta 8 pod zap. št. 9. in pod zap. 10. novo pridobljene prostore za kulturo, kjer bo 
na osnovi pogodbe  o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo delovalo Društvo Šentjakobsko 
gledališče.  
 



 
 
Poglavitne rešitve 
S pričujočim sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture sistemski podlagi 
dopolnjujemo evidenco nepremičnin, ki služijo namenu kulture v Mestni občini Ljubljana. 
 
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
Sprejem predlaganega Sklepa o  določitvi javne infrastrukture na področju kulture ne predstavlja 
dodatnih finančnih posledic, se pa glede upravljanja oziroma uporabe le-te, kot je opredeljeno v 
75. členu zakona, javna infrastruktura na področju kulture daje v upravljanje ali v uporabo 
brezplačno pod pogojem, da upravitelji prevzamejo obveznosti rednega tekočega vzdrževanja. 
 
Ljubljana, junij 2009 
 
 
Pripravil:                                                                                      Dr. Uroš Grilc 
Samo Perat                                                                                 načelnik oddelka 
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