Uradni list Republike Slovenije
tve bo v avli kinodvorane v Preboldu organizirana javna razprava. Datum bo določen naknadno, občani bodo o javni
razpravi obveščeni na krajevno običajen način.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko vse zainteresirane pravne
ali fizične osebe podajo k izdelanemu osnutku svoje pripombe in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo po pošti.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.

Prebold, dne 20. maja 2002.

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

RADEČE
2367.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Radeče

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Radeče
na 15. redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Radeče
1. člen
V statutu Občine Radeče (Uradni list RS, št. 3//99) se
tretji odstavek 20. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov.«
2. člen
V 33. členu se za prvim stavkom drugega odstavka
doda besedilo: »najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03200-1/02-43
Radeče, dne 19. aprila 2002.

Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični
rekreacijski center Radeče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 23. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 35. člena zakona o uresničevanju interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)
ter 91. in 93. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 15. redni seji
dne 19. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični
rekreacijski center Radeče
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (Uradni list RS, št. 35/01) se
3. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
22.150 Drugo založništvo
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.303 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.400 Točenje pijač
60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic
60.230 Drug kopenski potniški promet
61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
71.220 Dajanje ladij v najem
74.400 Oglaševanje
74.810 Fotografska dejavnost
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
92.110 Snemanje filmov in video filmov
92.120 Distribucija filmov in video filmov
92.130 Kinematografska dejavnost
92.200 Radijska in televizijska dejavnost
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti d.n.
92.511 Dejavnost knjižnic
92.521 Dejavnost muzejev
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
92.623 Druge športne dejavnosti
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 03200-1/02-30
Radeče, dne 19. aprila 2002.

Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

Št. 03200-1/02-22
Radeče, dne 19. aprila 2002.

Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2369.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Radeče

Na podlagi 3., 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96); 19. in 91. člena statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) in na podlagi določil
zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92,
26/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 31/00 in
36/00) je Občinski svet občine Radeče na 14. redni seji
dne 19. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Radeče
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Radeče (Uradni list RS, št. 70/96) se 6. člen spremeni in
dopolni tako, da se glasi:
»Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
je:
85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
85.130 Zobozdravstvena dejavnost
85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki
85.142 Alternativne oblike zdravljenja
85.143 Druge zdravstvene dejavnosti d.n.
85.311 Dejavnost domov za starejše
85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
85.324 Dejavnost varstvenih delovnih centrov
85.329 Druge socialne dejavnosti
V tem členu naštete dejavnosti se lahko izvajajo v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi
sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.

2370.

Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o
določitvi članov svetov krajevnih skupnosti in
volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih
skupnosti v Občini Radeče

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 70/95) in predhodnega soglasja
svetov krajevnih skupnosti Radeče, Jagnjenica, Svibno in
Vrhovo ter v skladu z 11., 56. in 58. členom statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine
Radeče na 15. redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah in spremembah odloka o določitvi
članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot
za redne volitve v svete krajevnih skupnosti
v Občini Radeče
1. člen
V odloku o določitvi članov svetov krajevnih skupnosti
in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v
Občini Radeče (Uradni list RS, št. 17/96) se s temi spremembami in dopolnitvami po predhodnem soglasju svetov
krajevnih skupnosti Radeče, Jagnjenica, Svibno in Vrhovo
spremeni število članov Sveta KS Radeče v posamezni VE v
KS Radeče.
2. člen
Dopolni in spremeni se 3. člen tako, da se glasi:
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Radeče se
določijo 4 volilne enote, in sicer:
a) prva volilna enota zajema naselja: Radeče, Obrežje,
Zavrate št. 1. in 2. V prvi volilni enoti se volijo štirje člani
Sveta KS Radeče;
b) druga volilna enota zajema naselja: Dobrava, Hotemež, Loška gora, Brunk, Brunška gora, Rudna vas. V drugi
volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS;
c) tretja volilna enota zajema naselja: Jelovo, Njivice,
Zavrate od vključno št. 3 dalje. V tretji volilni enoti se volita
dva člana Sveta KS;
d) četrta volilna enota zajema naselji: Močilno, Žebnik.
V četrti volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/02-52
Radeče, dne 19. aprila 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

