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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) ter 6. člena 

Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03), je 

občinski svet občine Železniki na seji, dne __________ sprejel 
 

 
SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O RAZGLASITVI JAVNE INFRATRUKTURE NA PODROČJU 

KULTURE 

 
I. 

Občinski svet občine Železniki je na seji, dne 22.01.1997 sprejel sklep o razglasitvi javne infrastrukture 
na področju kulture, Uradni vestnik Gorenjske, 5/97 z dne 31.01.1997). 

 
Prva alineja prve točke sklepa o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture, se spremeni tako, 

da se namesto »Kulturni dom Železniki, Trnje 39, Železniki, s pripadajočim zemljiščem 

(zemljiškoknjižno telo I in zemljiškoknjižno telo II), parc. št. 34/2, zemljiškoknjižni vl. Št. 327, k.o. 
Železniki glasi: » - Kulturni dom Železniki, Trnje 39, Železniki, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 

34/3.« 
II. 

Pri nepremičnini parc. št. 34/4 k.o. 2071 Železniki, ki je nastala iz parcele 34/2 k.o. Železniki, in je v 

lastništvu Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, je vpisana zaznamba - urejanje 
prostora, in sicer: »Na podlagi sklepa o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture št. 293 z 

dne 22.1.1997 (Ur. vestnik Gorenjske št. 5/97 z dne 31.1.1997) se zaznamuje na parc. št. 34/2 
stoječa nepremičnina javna infrastruktura na področju kulture.« 

 

III. 
Nepremičnina parc. št. 34/4 k.o. 2071 Železniki v naravi predstavlja del državne ceste, po kateri 

poteka cestni promet v skladu s 1. odstavkom 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1). 
 

IV. 
Zaradi spremembe namembnosti rabe nepremičnine s tem sklepom trajno preneha status 

nepremičnine parc. št. 34/4 k.o. 2071 Železniki kot javne infrastrukture na področju kulture.  

 
V. 

Na podlagi tega sklepa se pri parc. št. 34/4 k.o. 2071 Železniki v zemljiški knjigi izbriše zaznamba – 
urejanje prostora št. omejitve 12063093.  

 

VI. 
Ministrstvo izbriše nepremičnino parc. št. 34/4 k.o. 2071 Železniki iz evidence na podlagi tega sklepa o 

spremembi namembnosti rabe nepremičnine, ker ni več potrebna za opravljanje kulturne dejavnosti.  
 

VII. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 
 

mag. Anton Luznar 
       župan 

Številka:________________ 

Železniki, dne ____________ 



PRILOGA – nepremičnina katastrska občina 2071 ŽELEZNIKI parcela 34/4 

 

 
        


