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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2,
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9,
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10 in
40/2012-ZUJF) in 30. člena Statuta občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99, 8/00
in 8/05) je Občinski svet Občine Izola na svoji 15. redni seji, dne 25. 10. 2012, sprejel

O D L O K
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA »CENTER ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA«
1. člen
(1)
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Center za
kulturo, šport in prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola, št. 6/08 – UPB in 24/11; v
nadaljevanju: odlok).
2. člen
V 5. členu odloka se v prvem odstavku za sedmo alinejo dodata dve novi alineji:
- L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin in
- L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
pri ostalih štirimestnih številčnih oznakah dejavnosti pa se doda še peto številčno oznako »0«,
tako da člen po novem glasi:
(1) Zavod izvaja naslednje dejavnosti:
- C/18.120
Drugo tiskanje
- C/18.130
Priprava za tisk in objavo
- G/47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi
izdelki
- H/52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- J/59.140
Kinematografska dejavnost
- J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- J/63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
- L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- M/74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- N/77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- N/77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
- N/77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem ali zakup
- N/79.110
Dejavnost potovalnih agencij
- N/79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
- N/81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- N/81.210
Splošno čiščenje stavb
- N/81.300
Urejanje in vzdrževanje zeleni površin in okolice

- N/82.110
- N/82.190
- O/84.120
- P/85.510
- P/85.520
- R/90.010
- R/90.020
- R/90.040
- R/93.110
- R/93.130
- R/93.190
- R/93.299

Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih
storitev, razen obvezne socialne varnosti
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Obratovanje športnih objektov
Obratovanje fitnes objektov
Druge športne dejavnosti
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
3. člen

Svet zavoda mora v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut zavoda z
določili odloka in ga predložiti občinskemu svetu v pridobitev soglasja.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Izola in začne veljati petnajsti dan po objavi.
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