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Številka: 007-0001/2022 
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OBČINSKI SVET  
OBČINE ROGATEC 
 
 
 
 
ZADEVA:  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 

zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec 
 
 
Občina Rogatec je pristopila k spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za 
kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, (popr. 38/06), 72/08, 37/11, 
108/12, 58/13 in 74/13; v nadaljevanju: odlok) iz razloga posodobitve obstoječih ter vključitve 
manjkajočih dejavnosti, ki jih v okviru svojega širokega področja delovanja izvaja Zavod za kulturo, 
turizem in razvoj Rogatec. 
 
Na podlagi navedenega se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 
69/07 in 17/08), spreminja in dopolnjuje 5. člen odloka, glede na dejavnosti, ki jih Zavod bodisi že 
izvaja bodisi jih namerava izvajati in jih je v odloku potrebno ustrezno zavesti. 
 
Glede na to, da gre za dopolnitve in spremembe odloka v skladu z veljavnimi predpisi, predlagamo 
Občinskemu svetu Občine Rogatec sprejem predloga Odloka po skrajšanem postopku. 
 
 
Pripravila: Maja Kampoš Čuček 
     višja svetovalka I 
 
 
                   Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r. 
                                                                                                                 ŽUPAN 
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     PREDLOG 
 
 
5. člen 
 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene: 

A/ 01.110  Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 
A/ 01.130  Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 
A/ 01.210  Vinogradništvo 
A/ 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja  
A/ 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic 
A/ 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov 
A/         01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 
A/ 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov  
A/ 01.300 Razmnoževanje  rastlin 
A/ 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo 
A/  01.640 Obdelava semen  
A/         01.700 Lovstvo 
C/ 10.320 Proizvodnja  sadnih  in  zelenjavnih  sokov  
C/ 10.390 Druga  predelava  in  konzerviranje  sadja  in  zelenjave  
C/ 10.710 Proizvodnja  kruha,  svežega  peciva  in  slaščic 
C/ 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic 
C/ 10.730 Proizvodnja testenin 
C/ 10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov 
C/  10.830 Predelava čaja in kave 
C/ 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov 
C/  10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 
C/ 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih 
C/  11.010 Proizvodnja žganih pijač 
C/  11.020 Proizvodnja vina iz grozdja 
C/ 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač 
C/ 11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja 
C/  11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod 
C/ 13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken  
C/         13.200 Tkanje tekstilij 
C/         13.300 Dodelava tekstilij 
C/         13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 
C/         13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov,razen oblačil 
C/ 13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil 
C/  13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij 
C/         14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil 
C/         14.3 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil 
C/ 14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil 
C/  16.240 Proizvodnja lesene embalaže 
C/         16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, 
           slame in protja 
C/  17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 
C/         18.120 Drugo tiskanje 
C/  18.130 Priprava za tisk in objavo 
C/         18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
C/ 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev  
C/ 23.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla 
C/ 23.130 Proizvodnja votlega stekla 
C/ 23.190 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov 
C/ 23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 
C/ 23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov 
C/         23.700 Obdelava naravnega kamna 



C/ 32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov   
G/         46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov 
G/         46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov 
G/         46.340 Trgovina na debelo s pijačami 
G/         46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami 
G/         46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe 
G/         46.7 Druga specializirana trgovina na debelo 
G/         47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 
G/         47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
G/         47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom,   

testeninami, sladkornimi izdelki 
G/         47.250 Trgovina na drobno v specializiranih  prodajalnah s pijačami 
G/ 47.290 Druga  trgovina  na  drobno  v  specializiranih  prodajalnah  z  živili 
G/         47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom 
G/         47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom,  

kovinskimi izdelki, barvami in steklom 
G/         47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 
G/         47.62 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, 
           pisalnimi potrebščinami 
G/ 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in 

zabavo 
G/         47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili 
G/ 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki 
G/ 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi 
G/ 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom 
G/         47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 
G/         47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
G/ 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom  
G/         47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
G/        47.990 Druga  trgovina  na  drobno  zunaj  prodajaln,  stojnic  in  tržnic 
H/         49.3 Drug kopenski potniški promet 
H/  49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
I/         55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom 
I/          55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 
I/         55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča 
I/         55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
I/         56.101 Restavracije in gostilne 
I/         56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
I/         56.103 Slaščičarne in kavarne 
I/         56.104 Začasni gostinski obrati 
I/         56.105 Turistične kmetije brez sob 
I/         56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi 
I/         56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
I/  56.290 Druga oskrba z jedmi 
I/         56.300 Strežba pijač 
J/         58.110 Izdajanje knjig 
J/         58.130 Izdajanje časopisov 
J/         58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
J/         58.190 Drugo založništvo 
J/         58.2 Izdajanje programja 
J/         59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J/         59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J/         63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
J/         63.120 Obratovanje spletnih portalov 
J/         63.910 Dejavnost tiskovnih agencij 
K/        66.1 Pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade 
K/  66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in 

pokojninske sklade 
L/         68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
L/         68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 



M/        69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 
M/        70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje 
M/  70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
M/        72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije 
M/  72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 
M/ 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
M/        73.1 Oglaševanje 
M/ 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
M/         73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
M/        74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
M/         74.200 Fotografska dejavnost 
M/         74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
N/         77.210 Dajanje športne opreme v najem 
N/         79.1 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj 
N/ 79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
N/  79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
N/  79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
N/         82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
N/         82.9 Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
P/         85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
P/  85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
P/  85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in 

umetnosti 
R/         90.030 Umetniško ustvarjanje 
R/         90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
R/         91.011 Dejavnost knjižnic 
R/         91.012 Dejavnost arhivov 
R/         91.020 Dejavnost muzejev 
R/         91.030 Varstvo kulturne dediščine 
R/         91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 
R/         93.190 Druge športne dejavnosti 
R/         93.2 Druge dejavnosti za prosti čas 
R/         93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 
R/         93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
R/         94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     PREDLOG 
 
 

Na podlagi 26. 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, 21/18 – ZNOrg in 
3/22 – ZDeb), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta 
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na ___. redni seji dne 
______ sprejel 

 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda  

za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec 
 
 

1. člen 

 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, 
turizem in razvoj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, (popr. 38/06), 72/08, 37/11, 108/12, 
58/13 in 74/13; v nadaljevanju: Odlok). 
 

2. člen 

 

Spremeni in dopolni se besedilo 5. člena Odloka, tako da se po novem glasi: 
 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene: 

A/ 01.110  Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 
A/ 01.130  Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 
A/ 01.210  Vinogradništvo 
A/ 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja  
A/ 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic 
A/ 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov 
A/         01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 
A/ 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov  
A/ 01.300 Razmnoževanje  rastlin 
A/ 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo 
A/  01.640 Obdelava semen  
A/         01.700 Lovstvo 
C/ 10.320 Proizvodnja  sadnih  in  zelenjavnih  sokov  
C/ 10.390 Druga  predelava  in  konzerviranje  sadja  in  zelenjave  
C/ 10.710 Proizvodnja  kruha,  svežega  peciva  in  slaščic 
C/ 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic 
C/ 10.730 Proizvodnja testenin 
C/ 10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov 
C/  10.830 Predelava čaja in kave 
C/ 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov 
C/  10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 
C/ 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih 
C/  11.010 Proizvodnja žganih pijač 
C/  11.020 Proizvodnja vina iz grozdja 
C/ 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač 
C/ 11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja 
C/  11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod 
C/ 13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken  
C/         13.200 Tkanje tekstilij 
C/         13.300 Dodelava tekstilij 
C/         13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-2262/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-za-kulturo-turizem-in-razvoj-obcine-rogatec/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-2262/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-za-kulturo-turizem-in-razvoj-obcine-rogatec/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-2262/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-za-kulturo-turizem-in-razvoj-obcine-rogatec/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-2262/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-za-kulturo-turizem-in-razvoj-obcine-rogatec/#2.%C2%A0%C4%8Dlen


C/         13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov,razen oblačil 
C/ 13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil 
C/  13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij 
C/         14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil 
C/ 14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil 
C/  16.240 Proizvodnja lesene embalaže 
C/         16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 
C/  17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 
C/         18.120 Drugo tiskanje 
C/  18.130 Priprava za tisk in objavo 
C/         18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
C/ 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev  
C/ 23.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla 
C/ 23.130 Proizvodnja votlega stekla 
C/ 23.190 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov 
C/ 23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 
C/ 23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov 
C/         23.700 Obdelava naravnega kamna 
C/ 32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov  - izdelujejo se polstene ogrlice 
G/         46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov 
G/         46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov 
G/         46.340 Trgovina na debelo s pijačami 
G/         46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami 
G/         46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe 
G/         47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 
G/         47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
G/         47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, 
testeninami,sladkornimi izdelki 
G/         47.250 Trgovina na drobno v specializiranih  prodajalnah s pijačami 
G/ 47.290 Druga  trgovina  na  drobno  v  specializiranih  prodajalnah  z  živili 
G/         47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom 
G/         47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, 
kovinskimi izdelki, barvami in steklom 
G/         47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 
G/ 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in 
zabavo 
G/         47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili 
G/ 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi 
izdelki 
G/ 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi 
živalmi 
G/ 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom 
G/         47.782 Trgovina na drobno v specializiranih 
          prodajalnah z umetniškimi izdelki 
G/         47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
G/ 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom  
G/         47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
G/        47.990 Druga  trgovina  na  drobno  zunaj  prodajaln,  stojnic  in  tržnic 
H/  49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
I/         55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom 
I/         55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 
I/         55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča 
I/         55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
I/         56.101 Restavracije in gostilne 
I/         56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
I/        56.103 Slaščičarne in kavarne 
I/         56.104 Začasni gostinski obrati 



I/         56.105 Turistične kmetije brez sob 
I/ 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
I/  56.290 Druga oskrba z jedmi 
I/         56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
I/         56.300 Strežba pijač 
J/         58.110 Izdajanje knjig 
J/         58.130 Izdajanje časopisov 
J/         58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
J/         58.190 Drugo založništvo 
J/         59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J/         59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J/         63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
J/         63.120 Obratovanje spletnih portalov 
J/         63.910 Dejavnost tiskovnih agencij 
K/  66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in 
pokojninske sklade 
L/         68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
L/         68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
M/        69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 
M/  70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
M/  72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in 
tehnologije 
M/ 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
M/ 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
M/        73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
M/        74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
M/        74.200 Fotografska dejavnost 
M/        74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
N/         77.210 Dajanje športne opreme v najem 
N/ 79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
N/  79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
N/  79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
N/         82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
P/  85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
P/  85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in 
umetnosti 
R/        90.030 Umetniško ustvarjanje 
R/        90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
R/        91.011 Dejavnost knjižnic 
R/        91.012 Dejavnost arhivov 
R/        91.020 Dejavnost muzejev 
R/        91.030 Varstvo kulturne dediščine 
R/        91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 
R/        93.190 Druge športne dejavnosti 
R/        93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 
R/        93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
R/        94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj. 
 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 
Rogatec, dne  

Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič  
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