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 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA JAVNEGA ZAVODA ŠKTM ZA ŠPORT, 

KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI 
 
 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (uradni list RS št.12/91) in 38. ter 39. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi (MUV; 14/08, 
14/2009, 8/2010, 24/13 in sklepa Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, z dne 19.1.2015) je Svet 
zavoda ŠKTM na svoji 13. redni seji dne 22.1.2015 sprejel dopolnitve Statuta Javnega zavoda za 
šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, ki se glasi:  
 
 

1. člen 
 
V statutu Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi se 6. člen spremeni 
tako, da se glasi: 
 
Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
dejavnosti (Ur. list RS, št. 69/07 in 17/2008) razvrščene: 
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
55.201 Počitniški domovi in letovišča 
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom 
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča 
55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 
56.101 Restavracije in gostilne 
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
56.103 Slaščičarne in kavarne 
56.104 Začasni gostinski obrati 
56.290 Druga oskrba z jedmi 
56.300 Strežba pijač 
58.190 Drugo založništvo 
60.100 Radijska dejavnost 
63.990 Drugo informiranje 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup 
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri 
79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
79.900 Rezervacije in druge s potovanje povezane dejavnosti 
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne 
socialne varnosti 
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje  
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 
85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
88        Socialno varstvo brez nastanitve 
88.1     Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 
88.10   Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 
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88.101 Dejavnost invalidskih podjetij 
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 
88.9     Drugo socialno varstvo brez nastanitve 
88.91   Dnevno varstvo otrok 
88.910 Dnevno varstvo otrok 
88.99   Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 
88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
93.110 Obratovanje športnih objektov 
93.190 Druge športne dejavnosti 
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
94.120 Dejavnost strokovnih združenj 
 
 

2. člen 
 
 

Vsi ostali členi statuta ostanejo nespremenjeni. 
 
 

3. člen 
 

 
Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski zavoda, 
potem, ko ga je sprejel svet zavoda in je nanj pridobil soglasje ustanoviteljice. 
 
 
 
 
 
                  Primož Ternik  
              predsednik sveta zavoda 

 

 
       

 
Radlje ob Dravi, 22.11.2015 

 
                  
Sklep poslati: 

- AJPES, 
- Arhiv, tu.  


