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– socialno varstvo občanov, mrežo javne službe za
osebno pomoč na domu, osnovno varstvo otroka in družine,
subvencioniranje najemnin, programe javnih del,

– oddajo socialnih in službenih stanovanj v najem,
– osnovno in glasbeno šolstvo, ustanoviteljstvo šol,

zagotavljanje materialnih pogojev za delo šol in dodatnih
dejavnosti šol, splošne in kadrovske zadeve za šole,

– predšolsko vzgojo in varstvo, materialni položaj vrtca,
– šport in rekreacijo,
– kulturo in knjižničarstvo, ustanoviteljstvo in pospeše-

vanje, financiranje dejavnosti in zavodov,
– raziskovalno, spomeniško varstveno in muzejsko de-

javnost,
– pomoč pri KS pri vprašanjih družbenih dejavnosti,
– pripravo splošnih in posamičnih aktov s področja

družbenih dejavnosti,
– javna dela,
– spremlja natečaje in razpise za sofinanciranje in kre-

ditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skla-
dov,

– vse druge naloge s področja družbenih dejavnosti.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

10. člen
Predstojnik občinske uprave je župan. Župan predstav-

lja in zastopa občinsko upravo ter usmerja in nadzoruje delo
občinske uprave.

11. člen
Vodja občinske uprave je tajnik občine.
Tajnika imenuje in razrešuje župan.
Tajnik odloča v upravnem postopku na prvi stopnji.
Tajnik je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti univerzitetno izobrazbo.

12. člen
Notranje organizacijske enote vodijo višji upravni delav-

ci v nazivu vodje. Vodje notranjih organizacijskih enot ime-
nuje in razrešuje župan, za svoje delo so odgovorni županu
in tajniku občine.

Delo oddelkov neposredno koordinira, strokovno
usmerja in nadzoruje tajnik.

13. člen
Vodje notranjih organizacijskih enot opravljajo najza-

htevnejše naloge v organizacijski enoti, načrtujejo, nepo-
sredno organizirajo, vodijo, usmerjajo ter nadzorujejo delo
enote, skrbijo za zakonito in pravočasno delo enote, odlo-
čajo o zadevah z delovnega področja organizacijske enote
in vsa ostala dela, za katera jih pooblasti tajnik.

14. člen
Število delovnih mest v občinski upravi, število višjih

upravnih delavcev, upravnih in strokovno-tehničnih delavcev
ter katalog vseh delovnih mest občinske uprave določi žu-
pan s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.

Zaradi zagotovitve polne zaposlenosti, racionalnega raz-
porejanja delavcev glede na njihovo strokovno usposoblje-
nost in glede na delovne potrebe uprave lahko župan, na
predlog tajnika, s sistemizacijo oblikuje delovna mesta in
razporeja delavce ne glede na opredelitev delovnih področij
notranjih organizacijskih enot iz 9. člena tega odloka.

Delovna mesta s posebnimi pooblastili so delovna me-
sta občinske inšpekcije in občinskega redarstva.

15. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, s statutom občine in s pravilni-
kom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in
pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo
zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih vodje notranje
organizacijske enote. Delavci so dolžni opraviti tudi ostale
naloge, ki jim jih neposredno naloži župan ali tajnik.

16. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Kolegij sestavljajo žu-
pan, tajnik in vodje notranjih organizacijskih enot. Župan
lahko glede na obravnavano tematiko določi širšo sestavo
kolegija.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka

izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Radeče (Uradni list RS, št. 57/95).

19. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 03201-1/01-4
Radeče, dne 31. marca 2001.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2101. Odlok 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 uresničeva-
nju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94) ter 91. in 93. člena statuta Občine Radeče (Ura-
dni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na
10. seji dne 31. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični

rekreacijski center Radeče

I. USTANOVITELJ

1. člen
Občina Radeče s sedežem Ulica Milana Majcna 1,

Radeče s tem odlokom ustanovi Kulturno rekreacijski cen-
ter Radeče (v nadaljevanju: zavod) kot javni zavod za oprav-
ljanje dejavnosti na področju kulture in športa.
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II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Kulturno turistični rekreacijski center

Radeče
Skrajšano ime zavoda: KTRC Radeče
Sedež zavoda: Radeče, Ulica Milana Majcna 1
Kulturno turistični rekreacijski center Radeče je pravna

oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih
določa zakon in ta odlok.

Zavod se vpiše v sodni register

III. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

22.150 Drugo založništvo
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih

restavracij, picerij
55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov
60.213 Dejavnost žičnic in 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 vodnih plovil v najem
74.400 Oglaševanje
74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.842 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
92.130 Kinematografska 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.

IV. ORGANI ZAVODA

4. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda
2. direktor in
3. programski svet.

1. Svet zavoda

5. člen
Zavod upravlja svet, ki šteje pet članov:
– dva predstavnika ustanovitelja
– en predstavnik delavcev zavoda
– dva predstavnika uporabnikov.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet obči-

ne Radeče.

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci nepo-
sredno.

Enega predstavnika uporabnikov imenujejo društva s
področja kulture in enega predstavnika društva s področja
športa.

Člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe predsednika
sveta. Prvo sejo sveta skliče župan in ga vodi do izvolitve
predsednika sveta.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

6. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko po prete-

ku mandata ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

7. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter sprem-

lja njihovo izvajanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejav-

nosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ter odlo-

kom in statutom zavoda.
Svet na predlog direktorja v soglasju z ustanoviteljem

sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest.

2. Direktor

8. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in
strokovnost dela zavoda.

9. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi

javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta.

10. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje

z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmer-
ja, ima višjo strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih
izkušenj od tega tri leta na vodstvenih mestih.

Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.

3. Programski svet

Strokovni organ zavoda je programski svet.
Programski svet obravnava vprašanja s področja stro-

kovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda
mnenja, predloge, pobude in usmeritve za razreševanje po-
sameznih vprašanj.

Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članov ter
naloge se določijo s statutom.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
ZAVODA

11. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda se zagotovijo

sredstva iz proračuna Občine Radeče, iz dela, ki je name-
njen za kulturo in šport.
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VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI

TER OBVEZNOSTI ZAVODA

12. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami,
– s prispevki donatorjev,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z

zakonom in statutom zavoda.

13. člen
Zavod ima za opravljanje dejavnosti, za katero je usta-

novljen, v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti
občine.

Zavod ima lahko v upravljanju nepremičnine in opremo,
ki je v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb.

14. člen
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih de-

lovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.

15. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu

samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa
pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je
vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega
soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zve-
zi z odtujitvijo nepremičnega premoženja.

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga, ustanovitelj je odgovoren za ob-
veznosti zavoda do višine sredstev, ki se z vsakoletnim pro-
računom namenijo za dejavnosti zavoda.

16. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z

opravljanjem svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za
opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja
s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na
predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost se način
kritja primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.

17. člen
Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in obvez-

nosti:
– najmanj enkrat letno poroča o uresničevanju spreje-

tega programa centra,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za razvoj dejavno-

sti, za katere je zavod ustanovljen,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, ki jih potrebuje za

uresničevanje javnega interesa na na področju kulture in
športa.

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-
nosti:

– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z občin-
skimi programi za področje dela za katera je ustanovljen,

– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim progra-
mom in finančnim načrtom,

– daje soglasje k statutu, k statutarnim spremembam in
spremembam dejavnosti.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Do imenovanja direktorja zavoda, imenuje ustanovitelj

v.d. direktorja, ki opravi vsa dejanja potrebna za začetek
dela zavoda in njegov vpis v sodni register.

20. člen
Člani sveta zavoda morajo biti imenovani v 4 mesecih,

statut zavoda pa mora biti sprejet v roku 6 mesecev od
ustanovitve tega odloka.

21. člen
Imenovanje direktorja se opravi v roku 6 mesecev od

ustanovitve tega odloka.

22. člen
Svet zavoda veljavno deluje v nepopolni sestavi (brez

predstavnika zavoda) do zaposlitve delavcev zavoda. Do
zaposlitve delavcev, lahko zavod v svet zavoda imenuje svo-
jega predstavnika izmed ostalih zaposlenih ne glede na obli-
ko zaposlitve.

23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 03201-1/01-5
Radeče, dne 31. marca 2001.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

2102. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Radeče

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških (Ura-
dni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni
list RS, št. 10/91 in 13/93), 5. člena odloka o gospodar-
skih javnih službah Občine Radeče (Uradni list RS, št. 69
/95) in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 10. redni seji
dne 31. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine

Radeče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,

gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno
vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: jav-
nega vodovoda), s katerim upravlja in gospodari Javno pod-
jetje Komunala Radeče d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec).

2. člen
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi

objekti in napravami, ki oskrbuje najmanj pet priključkov


