Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji 24. septembra 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica
1. člen
Besedilo šestega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski
center Nova Gorica (Uradni list RS, št. 72/04 in 40/10) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod izvaja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti:
- 18.120 – drugo tiskanje
- 46.190 – nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 47.650 – trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti
za igre in zabavo
- 47.890 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 – trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 55.201 – počitniški domovi in letovišča
- 55.204 – planinski domovi in mladinska prenočišča
- 56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.104 – začasni gostinski obrati
- 56.300 – strežba pijač
- 58.110 – izdajanje knjig
- 58.140 – izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 – drugo založništvo
- 58.290 – drugo izdajanje programja
- 59.110 – produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.200 – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.100 – radijska dejavnost
- 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.320 – upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
- 74.900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 82.300 – organizacija razstav, sejmov, srečanj
- 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije
- 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
- 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 88.990 – drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
- 90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

-

90.030 – umetniško ustvarjanje
93.190 – druge športne dejavnosti
93.299 – druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.999 – dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.«
2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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