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Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur.l. RS, št.51/2006 z dne 

18.05.2006), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 

(ZDIJZ-C, Ur.l.RS, št. 23/2014 z dne 02.04.2014) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D, Ur.l.RS, št. 50/2014 z dne 04.07.2014) je Svet zavoda 

Kulturno turistični rekreacijski center Radeče na seji dne 24.04.2019 sprejel 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

1. TEMELJNI PODATKI O KATALOGU 

 

Naziv izdajatelja: Kulturno turistični rekreacijski center Radeče 

Naslov: Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče 

Telefon: 03 55 87 941 

E-pošta: info@ktrc.si 

Spletna stran: http://www.ktrc.si 

Logotip:  

Matična številka: 1623486000 

Davčna številka: SI 15909786 

Odgovorna oseba: Dubravka Kalin, univ. dipl. bibl. in prof. zgod., v.d. direktorice 

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja: Dubravka Kalin, univ. dipl. bibl. in 

prof. zgod., v.d. direktorice 

Datum prve objave kataloga: 27.12.2017 

Datum zadnje spremembe: 24.04.2019 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ktrc.si 

Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu KTRC Radeče, Ulica Milana 

Majcna 1, 1433 Radeče v času uradnih ur. 

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
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2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 

 

Vpis v sodni register:  

Ustanovitev zavoda je vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 874/2001 z dne 14.05.2001. 

Podatki o organizaciji zavoda:  

Javni zavod Kulturno turistični rekreacijski center Radeče je lokalna razvojna agencija, delujoča na 

področju kulture, športa in upravljanja nepremičnin. Zavod je aktiven tudi na področjih razvoja 

turistične dejavnosti, različnih oblik neformalnega izobraževanja, projektnih dejavnosti ter trajnostnega 

razvoja podeželja.  

Zavod je organizacijsko enovit in deluje na štirih področjih: 

- Področje športno rekreativne dejavnosti 

- Področje kulturne dejavnosti in neformalnega izobraževanja 

- Področje razvoja in pospeševanja turizma 

- Področje upravljanja s stanovanji in poslovnimi prostori. 

Zavod ima registrirane naslednje dejavnosti: 

41.100  Organizacija izvedbe stavbnih projektov 

47.789  Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 

47.810  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki 

49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet 

49.392  Obratovanje žičnic 

50.300  Potniški promet po celinskih vodah 

55.204  Planinski domovi in mladinska prenočišča 

55.300  Dejavnost avtokampov, taborov 

56.101  Restavracije in gostilne 

56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati 

56.104  Začasni gostinski obrati 

56.300  Strežba pijač 

58.190  Drugo založništvo 

59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

59.130  Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

59.140  Kinematografska dejavnost 

61.100  Telekomunikacijske dejavnosti po vodih 

68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami 

68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 

73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij 

74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 

74.200  Fotografska dejavnost 

77.340  Dajanje vodnih plovil v najem in zakup 

79.110  Dejavnost potovalnih agencij 

79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj 

79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

85.530  Dejavnost vozniških šol 

85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
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85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

90.030  Umetniško ustvarjanje 

90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

91.011  Dejavnost knjižnic 

91.020  Dejavnost muzejev 

93.110  Obratovanje športnih objektov 

93.190  Druge športne dejavnosti 

93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

93.392  Dejavnost smučarskih centrov  

 

Zavod upravlja z naslednjimi objekti: 

- Športna dvorana Radeče, Šolska pot 5, Radeče 

- Stadion z atletsko stezo v Radečah 

- Skate park in tenis igrišči 

- Letno kopališče – bazen Njivice, Njivice 33, Radeče 

- Radeška tržnica, Starograjska ulica, Radeče 

- Rekreacijski park Savus ob Savi 

- Dom kulture Radeče, Gledališka 2, Radeče 

- Dom PORP Radeče, Šolska pot 7, Radeče 

- TIC v TRC Savus, Trg 15, Radeče 

- Hiša na Magolniku, Počakovo 35, Radeče 

- Večnamenski objekt Jadran, Trg 1, Radeče 

- Poslovni - društveni prostori Gledališka 2, Radeče 

- Stanovanja v lasti občine Radeče 

- Poslovni prostori in garaže v lasti občine Radeče 

 

3. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 

ZAVOD 

 

Državni predpisi: http://www.pisrs.si/Pis.web 

Predpisi lokalnih skupnosti: http://www.ktrc.si in http://www.radece.si 

Predpisi EU: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=si 

 

Seznam strateških in programskih dokumentov zavoda:  

- Program razvoja KTRC Radeče za obdobje 2014-2020 

- Letni program dela 

- Letno poročilo 

- Finančni načrt 

- Kadrovski načrt 

 

Akti zavoda: 

- Odlok o ustanovitvi KTRC Radeče 

- Statut KTRC Radeče 

- Pravilnik o računovodstvu 

- Navodila o popisu osnovnih sredstev 

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest KTRC Radeče 

- Katalog informacij javnega značaja 

- Načrt integritete KTRC Radeče 

http://www.pisrs.si/Pis.web
http://www.ktrc.si/
http://www.radece.si/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=si
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- Poslovnik Sveta zavoda KTRC Radeče 

- Navodilo za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku in oddajo naročil male vrednosti 

- Hišni redi in požarnovarnostni načrti v objektih, ki jih ima zavod v upravljanju 

 

Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod:  

Zavod ne upravlja javnih evidenc. 

 

4. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: 

- Osebni dostop: vsak delovnik v času uradnih ur na sedežu uprave zavoda 

- Dostop po elektronski pošti na e-naslov info@ktrc.si. 

- Preko spleta na http://www.ktrc.si, z običajnimi brskalniki, informacije na spletni strani pa so v 

običajnih oblikah zapisa. 

Dostop na podlagi zahteve: 

- Neformalna zahteva: ustna zahteva, po telefonu, elektronski pošti 

- Formalna zahteva: ustno podana zahteva za zapisnik, pisna zahteva po pošti, vložitev zahteve 

po elektronski pošti (info@ktrc.si) 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:  

Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).  

Večina informacij je dostopna na spletu (http://www.ktrc.si) in v fizični obliki na sedežu uprave zavoda 

(Ulica Milana Majcna 1, 1433, Radeče). 

Na spletnih straneh je omogočen ogled vsebin v tekstovni obliki s pomočjo povečave črk.  

Stroškovnik in cenik:  

Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Stroškov ne zaračunavamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Radečah, dne 24.04.2019    Predsednik Sveta zavoda  

     Anton Lipoglavšek 
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