
Priloga Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za gastronomijo 

in turizem Ljubljana« 

 

Druge dejavnosti zavoda so: 

C/18.200 - razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, 

G/47.890 - trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom, 

G/47.990 - druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic, 

I/55.100 - dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 

I/55.201 - počitniški domovi in letovišča, 

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/56.210 - priložnostna priprava in dostava jedi, 

I/56.290 - druga oskrba z jedmi, 

I/56.300 - strežba pijač,  

J/58.190 - drugo založništvo,  

J/62.010 - računalniško programiranje, 

J/62.020 - svetovanje o računalniških napravah in programih, 

J/62.030 – upravljanje računalniških naprav in sistemov, 

J/62.090 - druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti, 

J/63.110 - obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, 

J/63.120 - obratovanje spletnih portalov, 

J/63.990 - drugo informiranje, 

M/70.220 - drugo podjetniško in poslovno svetovanje, 

M/71.200 - tehnično preizkušanje in analiziranje,  

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/73.120 - posredovanje oglaševalskega prostora, 

M/74.100 – oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, 

M/74.300 - prevajanje in tolmačenje, 

M/74.900 - drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti, 

N/79.120 - dejavnost organizatorjev potovanj,  

N/79.900 - rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,  

N/82.190 - fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,  

N/82.300 - organiziranje razstav, sejmov in srečanj, 

N/82.990 - druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje, 

O/84.300 - dejavnost obvezne socialne varnosti, 

P/85.410 - posrednješolsko neterciarno izobraževanje, 

P/85.510 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije, 

P/85.520 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, 

P/85.590 - drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 

P/85.600 - pomožne dejavnosti za izobraževanje, 

R/90.010 - umetniško uprizarjanje, 

R/90.020 - spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje, 

R/90.030 - umetniško ustvarjanje, 

R/90.040 - obratovanje objektov za kulturne prireditve, 

R/91.030 - varstvo kulturne dediščine, 

R/93.110 - obratovanje športnih objektov,  

R/93.130 - obratovanje fitnes objektov, 

R/93.190 - druge športne dejavnosti, 

R/93.299 - druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas in  

S/96.010 - dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic.  


