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52.462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi

52.463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom

52.482 Dejavnost cvetličarn
52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in

hišnimi živalmi
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih

restavracij, picerij
55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov
60.213 Dejavnost žičnic in vlečnic
60.230 Drug kopenski potniški promet
60.240 Cestni tovorni promet
61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem

prometu
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in

organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti

64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih

projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi
71.220 Dajanje vodnih plovil v najem
74.400 Oglaševanje
74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini

odstranjevanja trdnih odpadkov
90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
90.005 Druge dejavnosti javne higiene
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
92.623 Druge športne dejavnosti
93.030 Pogrebna dejavnost

Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno de-
javnost gospodarskih javnih služb iz Javnega podjetja in
zagotovi drugo obliko izvajanja javne gospodarske službe«.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 0320-1/01-14
Radeče, dne 22. junija 2001.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

3043. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični
rekreacijski center Radeče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 23. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 35. člena zakona o uresničeva-
nju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.

75/94) ter 91. in 93. člena statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 11.
redni seji dne 22. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični
rekreacijski center Radeče

1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični

rekreacijski center Radeče (Uradni list RS, št. 35/01) se v
3. členu dopolni z novo alineo, ki glasi:

»55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih«.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 032-1/01-13
Radeče, dne 22. junija 2001.

Župan
Občine Radeče

Ludvik Sotlar, inž. l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

3044. Odlok o prepovedi lova Lovske družine (LD)
Juršinci na območju občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah

Na podlagi 140. člena ustave RS, 2. in 7. člena ZLS in
izjav občanov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, je
Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na
seji dne 21. 5. 2001 sprejel naslednji

O D L O K
o prepovedi lova Lovske družine (LD) Juršinci

na območju občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah

1. člen
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah na osnovi

volje prebivalcev, in programa varstva divjadi v občini, pre-
poveduje izvajanje lova LD Juršinci v Občini Sveti Andraž v
Slovenskih goricah na območju k.o. Drbetinci, Vitomarci,
Hvaletinci, Slavšina, Rjavci in Novinci.

2. člen
Prepoved lova članom LD Juršinci traja za nedoločen

čas, dokler pristojni organi ne rešijo spora med LD Juršinci
in Lovskega društva (LD) Vitomarci.

3. člen
Koncesija za upravljanje z divjadjo v lovišču na obmo-

čju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah se začasno
podeljuje LD Vitomarci.

4. člen
Zavod za gozdove RS, Lovska zveza Slovenije in pri-

stojni organ ministrstva za lovstvo, dostavlja smernice za


