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Prav tako se zapiše, da:
Dejavnosti:
46.190 –  Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovr-

stnih izdelkov
47.190 –  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih pro-

dajalnah
47.621 –  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s 

časopisi in revijami
47.782 –  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 

umetniškimi izdelki
47.810 –  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, 

pijačami in tobačnimi izdelki
47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 –  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic 

in tržnic
55.100 –  Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obra-

tov
55.209 – Druge nastanitve za krajši čas
55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov
56.103 – Slaščičarne in kavarne
56.104 – Začasni gostinski obrati
56.290 – Druga oskrba z jedmi
56.300 – Strežba pijač
68.100 – Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200–  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepre-

mičnim
68.320 –  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-

godbi
70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
77.330 –  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav 

v najem ali zakup
77.390 –  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih 

sredstev v najem ali zakup
79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
82.990 –  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za po-

slovanje
84.120 –  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in dru-

gih socialnih storitev, razen obvezne socialne var-
nosti

84.130 –  Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše po-
slovanje se bodo opravljale samo za potrebe glavne 
dejavnosti.

5. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

6. člen
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Medobčinskem ura-

dnem vestniku.
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Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je na podlagi Zakona 
o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 451/94 Odl.US: U-I-104/92, 
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 _ZPDZC, 127/06-ZJZP), 
16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) in 
86.člena Poslovnika Občinskega Sveta Občine Selnica ob Dravi 
(MUV, št. 1/09) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 
svoji 7. redni seji dne, 10. septembra 2015, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold 
Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi

1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Odloka 

o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični 
center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi (MUV št. 
3/15) v 3., 4. in 7. členu.

2. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno informacij-

sko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dra-
vi (MUV št. 3/15) se v 3. členu naslov spremeni tako, da se glasi:

»Skrajšano ime zavoda: Center Arnold Tovornik Selnica ob 
Dravi.«

3. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno informa-

cijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob 
Dravi (MUV št. 3/15) se v 4. členu prvi stavek v prvem odstavku 
spremeni tako, da se glasi:

»Zavod ima in uporablja štampiljko okrogle oblike, ki vsebu-
je logotip zavoda in skrajšano ime Center Arnold Tovornik Sel-
nica ob Dravi, ki je napisano ob zunanjem robu.«

4. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno informa-

cijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob 
Dravi (MUV št. 3/15) se v 7. členu pred prvo alinejo doda tekst, 
ki se glasi:

»Glavna dejavnost R 90.030 umetniško ustvarjanje«


